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العماعةرالصللأأووكحائص

ا!ذص!ة

ه

أنفسناشرورمنبالتهونعوذونستغفرهونستعينهنحمدهلتهالحمدإن

وأشهدله،هاديفلايضللومنلهمضلفلاالثهيهدهمنأعمالنا،سيثاتومن

تائها)ورسولهعبدهمحمداأنوأشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأن

يايها))1(،!فشيفونؤانتمإلاتموئقؤلاتقايهءخقآدفةآتقوأقئوأاقيآلذين

مثئهقاق!ازؤتجقاجمهاؤخققجذ؟ؤنفسيىجمنضقفكوآلذىزتكئيآتفوأآلناش

غقيكثمكأنآلئةإنتمؤآلازخايإءئ!نت!آقيآثذىآلئةؤاتفوأؤيشآءكيترايىخالأ

ؤزشوتهرآلئةيطعؤقنذئوتكتملكثماغضلكؤؤيغمزلكتمئقحلخ))2(،!زقيتا

)3(.!!غطيماقؤزاقازققذ

وشر،ل!محمدهديالهديوخيرالثهكتابالحديثأصدقفإنبعد:أما

اكر.فيضلا!ةوكللضلالةبدعةوكلبدعةمحدثةوكلمحدثاتهاالأمور

علىالعلومأشرفهوالتوحيدوعلمالمعلومبشرفيشرفعلمكلإنثم

وما،وألوهيتهبربوبيتهإفرادهفيربهتجاهالعبدعلىيجبفيمايبحثفإنهالإطلاف،

العلى.والصفاتالحسنىالأسماءمنسبحانهبهاختص

اللهتوحيدفسببهالأرضفيصلاحكلأنوجدالعالمأحوالتدبرمنولهذا

عدووتسليطوقحطوبلاءوفتنةالعالمفيشروكل!،رسولهوطاعة،وعبادته

)4(.اللهغيرإلمماوالدعوةص!الرسولمخالفةفسببهذلكوغير

.251الآية:عمرانآلسورة(1)

.االآيةالنساء:سورة)2(

75.7-االآيتان:الأحزابسورة)3(

.(24/18162،)15/تيميةابنفتاوىمجموعانظر:)4(
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!أبماعهالصمهأووفطئصه
وطاعةبطاعتهوأمرله،شريكلاوحدهلعبادتهالخلقخلقتعالىاللهفإنلذا

عنونهى،والإخلاصبالتوحيدأمر،رسلهومعصيةمعصيتهعنونهى،رسله

قالكما،الشركالسيئاتوأعظمالتوحيد،الحسناتأعظمأنوبينبالثه،الإشراك

)1(.!تشتآءلتنذالكذونتاؤيغمزيهءئشزذانتغمز،آدتةإن)ئعالمما:

فيماتعالىقولهمنهاجدآ،كثيرةآياتفيالشركهذامنتعالممااللهحذرناوقد

غقيهآدئةخرتمققذيآدئ!ئشيرذقنإنهو):والسلامالصلاةعليهعيسىعنبهأخبر

)3(.!كاغطيماإتقاآفعزىققديآلف!ي!تتيرذؤتن)تعالمما:وقال)2(،!آثختة

رسولقالكما،إليهيوصلسببكلعنونهاناص!نبينامنهحذرناوكذلك

معيفيهأشركعملاعملمن،الشركعنالشركاءأغنىأنا:وتعالىتباكاللة"قال!؟الله

")4(.وشركهتركتهغري

هالك،إلاعنهايزيغلاكنهارهاليلهاالبيضاءالمحجةعلى!نبيناتركناولقد

منه.حذرناإلاعنهيبعدناشيءمنومابه،أمرناإلاالثهإلىيقربناشيءمنوما

لهموالتابعين!الكرامالصحبمنبعدهجاءمننهجهعلىمىوهكذا

كلها.دينهمأموروفي،وتوحيدهاطهمعرفةفيأثرهفاقتفوا،بإحسان

الصحيحة،العقيدةبنشرقاموا،مخلصونعلماءا!ضافعالعلمذلكحملثم

المبطلين،شبهاتعلىللردوتصدوا،وأهلهاالبدعوقمعواحياضها،عنوذادوا

العظيمةوالمؤلفاتالمصنفاتلذلكوأفردوا،عوراتهموكشفوا،أستارهمفهتكوا

48.الآيةالنساء:سورة()1

72.الآية:المائدةسورة)2(

48.الآيةالنساء:سورة)3(

.هريرةأبيحديثمن85192،،رقم4،9228/:مسلمأخرجه)4(
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زالج!اعهال!نهأهلخطفص

الأمةهذهاستقامةفيأثرهمأعظممادرهمفلله،الإسلاميةالأمةبهاتفخرالتي

الضلالة.وردالحقلبيانخاضوهالذيجهادهمأروعومانبيها،نهجعلى

فيالآثارتلكموالجماعةالسنةأهلإمامأحمدالإمامبهوصفماأحسنوما

أهلمنبقاياالرسلمنفترةزمانكلفيجعلالذيدثهالحمد:يقولحيثالأمة

الثهبكتابيحيون،الأذىعلىمنهمويصبرون،الهدىإلىضلمنيدعون،العلم

منوكمأحيوه،.قدلإبليسقتيلمنفكم،العمىأهلالثهبنورويبصرون،الموتى

ينفون،عليهمالناسأثروأقبح،الناسعلىأثرهمأحسنفما،هدوهقدتائهضال

عقدواالذين،الجاهلينوتأويل،المبطلينوانتحال،الغالينتحريفالثهكتابعن

)1(.الفتنةأعنةوأطلقوا،البدعةألوية

السنةولظهرونعنه،ينافحونرجالآالدينلهذاتعالىالثهيهيئزمانكلففي

مستقيم.صراطإلىويهدونهم،الدينإلىالناسبإرشادويقومون،عةالباويقمعون

عنبهيتميزونالسلفأئمةجعلتالتيالأمورإلمماالتطلعمسلمبكلفحري

غيرهم.

قسمفيبالقبول-وتكرمامنهفضلا-عليئمنقدوتعالىسبحانهاللهإنوحيث

لنيلالعليادراسبتيلمواصلة،القرىأميحامعةالدينوأصولالدعوةبكليةالعقيدة

السنةأهلخصائصأهمإبرازالمعاصروقتنافيالمناسبمنرأيت،الدكتوراهدرجة

الاعتقادفيسواءالمنحرفةوالمذاهبالفرقمنغيرهمعنبهيتميزونوماوالجماعة

دراسةوالجماعةالسنةأهلخصائص:الرسالةهذهعنوانجعلتوقد،السلوكأو

.هوبيان

والجهمية.الزنادقةعلىالردكتابهفيأحمدالإمامخطبةمن()1
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رالجماكللأال!مهأووكطئص

.الموضوعأهيةإولا:

الاعتقاد.أمورفييبحثهوإذ،الموضوعلهذاالعلميةالقيمةا-

جمعإلىفتحتاج،الكتببطونفيمفرقةالموضوعلهذاالعلميةالمادةإن2-

.وبيانودراسة

خصائصدراسةخلالمنالحقعنوبعدهاالضالةالفرقانحرافبيان3

والجماعة.السنةأهل

السنةأهلعليهكانماخلالمنبماضيهاالأمةهذهحاضروصل4-

والجماعة.

الموف!وع.اختيارأسبابثانيا:

غيىهم.عنتميزهمالتيوالجماعةالسنةأهلخصائصلمعرفةالأمةحاجةا-

.والاستدلالالتلقيفيوالجماعةالسنةأهلبمصادرالتعريف2-

.والمميزاتالخصائصلهذهوالسلوكيالعمليالتطبيقبيان3

والجماعة.السنةأهلخصائصدراسةفيرغبتي4-

معالخصائصهذهيجمع-علميحسب-متكاملعلميبحثوجودعدم5-

وبيانها.دراستها

على:وتحتوممط.البحثخطة:ثاك

سرتالذيالعاموالمنهجاختيارهوأسبابالموضوعأهميةذكروفيها:المقدمة

البحث.و!طةعليه

:فصولخمسةوفيه:وأدلةتعريفات:الأولابىب
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كادالجماعهال!صةأووكطفص

مباحث.ثلاثةوفيه،الخصائصتعريف:الأولالفصل

.مبحثانوفيه،السنةتعريف:اكفيالفصل

.مبحثانوفيه.،الجماعةتعريف:الثالثالفصل

مباحث.ثلاثةوفيهومفهومها،والجماعةالسنةأهلتعريف:الرابعالفصل

مباحث.وسبعةتمهيدوفيه،والجماعةالسنةأهلألقابالحامس:الفصل

تمهيدوفيه،والاستدلالالتلقيفيوالجماعةالسنةأهلخصائص:الثايئالباب

:فصولوسبعة

إجمالا.السلفعندالتلقيمصادرالتمهيد:

مباحث.ثلائةوفيه،والسنةبالكتابالاعتصام:الأولالفصل

بينهماالتفريقوعدموالسنةبالكتابالاعتقادأصولعلىالاستدلال:الثافيالفصل

مباحث.ثلاثةوفيهذلك،في

وعدمالسنةمنوالآحادبالمتواترالاعتقادأصولعلىالاستدلال:اكلثالفصل

.:مباحثثلاثةوفيهبينهما،التفريق

الاعتقاد،أصولعلىالسليمةوالفطرةالصحيحوالعقلالإجماعدلالة:الرابعالفصل

مباحث.ثلاثةوفيه

مباحث:ثلاثةوفيه،بالمتشابهوالإيمانبالمحكمالعمل:اظمسالفصل

.مبحثانوفيه،التنزيللنصوصالتأويلرد:السادسالفصل

واعتبارالشرعيةللنصوصالمفضلةالقرونأهلالسلففهمتقديم:السابعالفصل

.مبحثانوفيه،ذلك
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رالجماعةالصنةأوولمطئص

والتطبيق.العملفيوالجماعةالسنةأهلخصائص:الثالثالباب

خسةوفيه،غيرهعندهممعصومفلاص!اللهلرسولالاتباعحصرهم:الأولالفصل

مباحث.

لذلك،العمليةالأمثلةمعوالأنصارالمهاجرينمنبالسابقينالاقتداء:الثايئالفمل

مباحث.ثلاثةوفيه

مباحث.أربعةوفيه،أعدائهمنوالبراءاللهلأولياءالولاء:الثالثالفصل

أهلمنالعمليوموقفهملها،وذمهموالبدعالمحدثاتمنتحذيرهم:الرابعالفصل

مباحث.أربعةوفيهوالأهواء،البدع

وفيه،لذلكعمليةنماذجبيانمعوالتفريطالإفراطبينتوسطهم:الخامسالفصل

مباحث.أربعة

فيه،الأذىعلىوصبرهمالمنكرعنوالنهيبالمعروفبالأمرقيامهما!دس:الفصل

مباحث.ستةوفيه

وثمانيةتمهيد:وفيه،والخلقيةالسلوكيةوالجماعةالسنةأهلخصائص:الرابعالباب

:فصول

مباحث.ثلاثةوفيه،والسلوكالخلقحسنفضائلبيانالتمهيد:

مباحث.أربعةوفيه،والإنصافالعدلعلىحرصهم:الأولالفمل

مباحث.أربعةوفيهأخلاقا،الناسوأحسنللناسالناسأرحم:الثافيالفمل

ستةوفيه،الطاعةوملازمةالعبادةوكثرةالزهدعلىحرصهم:الثالثالفصل

مباحث.

مباحث.اربعةوفيهأسبابها،ومنعالفتنمنتحذيرهم:الرابعإلفصل
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كادالعماعلأال!نةأووفصائص

وفيهالأمور،ولاةعلىالخروجومنعهميصيبهمماعلىصبرهماظمس:الفصل

.مبحثان

مباحث.ثلاثةوفيهوتذبذبهم،ترددهموعدمدينهمعلىثباتهم:ال!دسالفصل

مباحث.أربعةوفيهوصفاثها،عقيدتهموضوحا!بع:الفصل

مباحث.ثلاثةوفيه،الكلمةواجتماعالقلوبتأليفعلىالعمل:الثامنالفصل

اظتمة.ثم

وهمافقطفهرستإلىالطبعةهذهفيواختصرتهاعلميةبفهارسذلكوأتبع

.والموضوعاتمراجع

البحث:فيالعملمنهجرابعا:

التأصيل،حيثمنوالجماعةالسنةأهلخصائصجمعفيءالاستقصاءحاولت

منبجملةالبحثثنايافيمستشهدا،الأخرىالأحكامعليهات!نبنيالتيوالأصول

أصله،إثباتمنهالمقصودلأنذلك؟باستقصاءألتزمولا،والسنةالكتابنصوص

الأثرتثبتالتيالبابفيالواردةالأثاروبعض،العلمأهلبأقوالذلكأعضدثم

فقد،غيرهمعنالسلفبهيميزماأعظممنوهذا،العلميالتأصيللذلكالعملي

أمور:علىأنبهأنأريدأننيإلا،العمليوالجانبالعلميالجانببينجمعوا

عذفيوالجماعةالسنةاهلمذهببيانعلىالبحثهذافيالاقتصارا-

المخالفين.آراءبيانمنالحاجةإليهأدتماإلاالمسائل

الدليليؤيدهبمافالعبىة،المساثلمنمسألةفيالسنةأهلآحادخالفإذا2-

بحثي.فيعليهاعتمدتالذيوهو،الشرعي

أهللمذهبالمسائلمنمسألةفيالمخالفينأوالأهواءأهلبعضوافقإذا3
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!ابماعةالصهأووخطئص

المسائلتلكعدوالأنهم،والجماعةالسنةأهلعليهبمافالعبرة،والجماعةالسنة.-0

فيالسبققصبلهمف!ن؟السثة!هلخصائصمنذلككونمنيمنعولا،أصولأ

إذا.وافقوهم.لهمتابعوغيرهم،ذلكتأصيل

علىاقتصرتوإنما،الجزئيةالمسائلفيالخصائصذكرفيأتوسعلم4-

الجزئياتأنوذلك،ذلكيتبعوماالاستدلالوأصول،بالكلياتالمتعلقةالخصائص

الاعتقادفيالعلمأهلقررهاالتيالكلياتضبطالأولمافكان،بالكلياتتجتمعإنما

التالية:الخطواتاتبعتالبحثهذاوفي،وغيره

والمراجع.المصادرمنمظانهامنالمادةجمعفياجتهدتا-

الآية.ورقمالسورةاسمذكرمعسورهاإلىالقرآنيةالآياتعزوت2-

أحيانا.فيهالإطالةإلىالضرورةدعتماإلاموجزا،تخريجآالأحاديثخرجت3

يلي:ماذلكفياتبعتفإنيالحديثتخريجوعند

موضعهإلىبالعزوكتفيفإنيأحدهماأوالصحيحينفيالحديثكانإذا-

الصحيح.نب

السنة.أئمةمنخرجهمنذكرت،الصحيحينأحدفيالحديثيكنلموإذا-

مابالحديثالجلمأهلوقالهقررهماحسبعليهبالحكمذلكختمتثم

سبيلا.ذلكإلىوجدت

قائلها.إلىوننسبتهامصادرها،منالنقولتوثيق4-

.موجزةترجمةالبحثهذافيذكرهميردالذينللأعلامترجمت5-

بالمصطلحاتوعرفت،البحثفيتردالتيالغريبةالكلماتفسرت6-

العلمية.
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دالعماعةأمللأال!لةخطئص
ه

والأماكن.والطوائفبالفرقعرفت7-

البحث.خطةفيذكرتهاماحسبعلميةبفهارسالبحثهـذيلت

أعلم.والله

وسلم.وصحبهاكهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى
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ا!ماعلأرالعحنهأثلكطئصه

يروتقدشكر

وله،الرسالةهذهلإتمامص!اعانتهتيسيرهعلىوتعالىسبحانهلتهأولاالشكر

فيه.مباركاطيباكثيراحمداالحمد

علىالدينوأصولالدعوةكليةفيممثلةالقرىاملجامعةبالشكرأتقدمكما

الجزاء.خيرعنايجزيهمأنالثهأسأل،جبارةجهودمنلطلابهاقدمتما

اللطيفعبدبنالعزيزعبدالدكتورالشيخفضيلةالمشرفأشكركما

بهذهخرجتحتىالرسالةتقويمفيوجلدهوصبره،القيمةملاحظاتهعلىالمرشدي

.الصورة

الرسالة،هذهقراءةمنبهتفضلاماعلىللم!ناقشينبالشكرأتقدمأننيكما

عليها.القيمةالملاحظاتوإبداء

فيوساعدنيوعلمهبجهدهمعيوقفمنلكلوالدعاءبالشكرأتقدمكما

البحث.هذاإخراج

،والآخرةالدنيافيمنازلهميرفعوأن،الجزاءخيرجميعايجزيهمأنالثهاسأل

مجيبسميعإنهحسناتهمميزانفيقدموهماويجعلالأجر،لهميضاعفوأن

الدعاء.

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىالثهوصلى
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ة،حم!بئ
ة!لمبخ
"

الآؤؤالقمفل

الخمفافيثغريص

مباحث:خمسةولمحيه

ئغة.ئصالحظتغريف:الأؤلاتئذث

اصئطلاخا.الحمتائميىتغريف:اذفياتئخمق

الحمظئص.فيالتصئييفغنفختضزةئئذة:الثإلثاتئذت

ومفهومهما.والجطعةالسنةأهلتعريف؟الرابعالمبحث

والجظعة.السنةأهلألظب:اظمسالمبحث

"!

!رة
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ه
الأولالمبحث

ئصالخصتعريف

!ا!ماعةالعصهأووخطئص

المعاصرةالبحوثفيالمستخدمةالعلميةالمصطلحاتمعرفةأنفيهريبلامما

استعمالاتمعتطورهومدى،الألفاظمدلوللمعرفةوذلك،كبرىأهميةلها

تكمنهناومن،معنىمنيستحقهمامدلولكليعطىبحيث،والباحثينالعلماء

تنزيليصححتى،المصطلحاتلهذهاللغويالأصلإلىالعلمطالبرجوعأهمية

الكلمةهذهأصلعلىالكلامأقدميجعلنيهذاولعل،الألفاظلتلكالمناسبةالمعاني

الاصطلاحي.بالمعنىذلكأردفثم،اللغوي

لغة.ئصالحصتعريف:الأولالمطلب

عندتذكرلم+خصائصالصيغةهذهأنيجداللغويةا"لمعاجمفيالمتأملإن

علمي-حسب-إليهاأشارمنأولوجدثوإنما،واضحبتعريفالأوائلالمصنفين

منجمعبذكراستأنستأننيإلاعنه،النقلسيأتيكماالمحيطمحيطكتابصاحب

أسماهاللغةفيمصنفاألفحيثجني)1(،كابنلها،واستعمالهماللغةأئمة

مماالعلماءمنوغيرهماللغة"،خصائصفيهاصنفأيضاوالثعالي)2(،الخصائص

سرومنها:،التصانيفوصاحب،العربيةإمام،الموصلي،الفتحأبو،جنيبنعثمانهو)1(

31(،11/)1البغداديللخطيببغدادتاريخانظر؟هـ،293سنةماتواللمع،الصناعة

331(.1/)1كثيرلابنوالنهايةالبداية)17/117،للذهيالنبلاءأعلامسير

من،الأدبشيخالشاعر،،منصورأبو،النيسابوريإسماعيلبنمحمدبنالملكعبدهو)2(

النبلاءأعلامسيرانظر:هـ،435سنةماتوغيرها،،البلاغةوسر،اللغةفقهمصنفاته

53(.)3/الجنانمرآة(،44/)12والنهايةالبداية(،437)17/
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!العماعةالصد5أووخصائص
ه

الله.شاءإنعليهالتنبيهسيأني

قبلمنمستخدمةوأنها،الصيغةهذهلأصالةيطمئنالقارئيجعلماوهذا

وغيرها.باللغةالعلمأهل

الكلمة.اشتقاقأصلإلىسأتعرض،الصيغةعلىالكلامبعدثم

خصن.منخصائم!،:كلمةأصلإن

الفرجةعلىيدلوهومنقاس،مطردأصلوالصادألخاء)1(:فارسابنقال

والثلمةإ2(.

ويضم،الأخيرينفيبالفتحوخصوصأ،خصائحصهبالشيءخصئه:يقال

وخصوصية.،الثاني

:البابهذافييهمنيمامنهاأذكرألفاظعدةهذامناشتقوقد

)3(.الأثافيبينالفرجوهو:والحصاصةالخصاصن-

)4(.السحابخصاصةمنبداللقمر:يقال

)5(:الرمةذوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

932سنةولد،الإمامالنحويالمحدثالعلامةالحسينأبوزكريا،بنفارسبنأحمدهو

12(،ا-ه)1/18خلكانلابنالأعيانوفياتانظر:هـ،593سنةبالريوماتهـ،

1(.ا-60)17/53للذهيالنبلاءأعلامسير

الفكر،دار،هارونالسلامعبد:تحقيق،فارسأحمدالحسينلأبي،اللغةمقاييسمعجم

152(.)2/اهـ،993

،(134)4/،وغيرهالسامرائيإبراهيم:تحقيق،الفراهيديأحمدبنللخليلالعينانظر:

152()2/اللغةمقاييسمعجم

152(-)2/،اللغةمقاييسمعجم

ماتمث!هور،.منشاعر،الرفةذو:بالملقب،المضريئقيسقبنعقبةبنغيلانهو

267(،)5/النبلاءأعلامسير(،11)4/الأعيانوفيانانظر؟هـ،171عامباصبهان

931(.19/والنهايةالبداية
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!الجماعةالصمهأملخطفص

انغلالا)9(سائرهوارتغلكلاكليلافبداخصاصهأصاب

)2(،ونحوهوبرقعومنخلبابفيوفرقخللكلأوالثغر،فيالخللهو:وقيل

والكبير)3(.الصغيرللئقبالحصاصةبعضهمويجعل

وهيالخصاص،منفيهلمابذلك-شجرمنبيتوهو-الحص!وسمي

والفقر)5(.والحفةالحالسوءعلىالحصاصةوتطلق)4(،الضيقةالتفاريج

دونفضلهماوهي:والخاضة،والحصتة-،أفصحفيهاوالفتح-الحصوصية-

)6(.كذلكبالودوخصهومتزه،غيره

)7(.العامةضدلنفسكتخصهمن:والخاصة

19(."لنفسكاختصصتهالذيالخاضة"أحمد)8(:بنالخليلقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

!9(

)1434.الرمةذيديوان

الززي،:تحقيق،الزبيديالحسينيمرتضىلمحمدالقاموصجواهرمنالعروصتاجانظر:

55(.55-ا0/)17

هـ،1414،الكتبعالم،عبادبنلإسماعيلاللغةفيالمحيط134(،)4/العينانظر:

553(./)17العروستاج(،571)4/

المحيطالقاموس551(،)6/،وغيرهالبجاويعلي:تحقيق،للأزهرياللغةتهذيبانظر:

.(2144/)للفيروزأبادي

55(.1)6/-اللغةتهذيب(،134)4/العينانظر:

للفيروزالمحيطالقاموس(،3701)3/للجوهريالصحاح(،551)1/اللغةجمهرةانظر:

24(.)7/منظورلابنالعربلسان441(،)2/هـ،1412،بيروت،آبادي

العروستاج275(،)2/اللغةمجمل24-25(،71/منظورلابنالعربلسانانظر:

/171.551-553.)555

وهو،اللغويالإمام،البصريالأزديالفراهيديأحمدبنالخليلالرحمنعبدأبوهو

سنةبالبصرةولدوالتؤاضع،والقناعةوالورعبالدينعرف،العروضعلممنشء

الأعيانوفياتأنظر:ذلك،غيروقيلهـ،017سنةماتوبهاهـ،001

56(.557-.)1/للسيوطيالوعاةبغية2(،4ط424)2/

.(157)4/اللغةفيالمحيطوانظر:(،134)4/العين
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!الجماكللأالسثهأثلخحائص

بعضآ)11.أوكلآغيرهفييوجدولابهيختصماالشيءخاصة:فيقال

انفرد.)ذالهوتخصصبالأمرفلاناختصأيضا:ويقال

فيهتشاركهلا!طاالشيءببعض!التفردوهووالئخصيص:الحصوص،-

)2(.الجملة

غيرعلىوخصاثص،خاصياتجمعوهيالخاضةإلىنسبةواظعئة:-

والثه-،إطلاعيحسب-غيرهعندأرهولم)3(،المحيطمحيطصاحبذكره،قياس

أعلم.تعالمما

التميزإلىمعناهافيترجعخصائصكلمةأنالعرضهذاخلالمنيتضح

.الاشتقاقأصليعارضلاوهذاوالتفرد،

0)4.
.عيرهوبينبينهفرجهأوقحفقدواحدأفردإذالأنه5:فارسابنقالولهذا

اصطلاحا.ئصالخصتعريف:اكيئالمطلب

الخاصيةمعنىأنلييتضحاللغويةالمصادرمنعرضهسبقماخلالمن

والتمئز.والفضلالانفرادمعنىعلىيدوروالخصائص

والثه،الميزاتأوالمزاياهيالخصائصلكلمةالمرادفةالكلماتأقربولعل

أعلم.

علىفضلهوتظهر،وتفردهغيرهعنتميزهالتيالصفاتهيالشيءفخصائص

غيره.

422(.)ص،المصريمحمد:تعليق،الكفويموسىبنأيوبالبقاءلأبيالكلياتانظر:()1

.(55.555-1552/)17العروستاجانظر:)2(

22(.ه)صم،8391طغ،لبنانمكتبة،البنانيلبطرسالمحيطمحيط)3(

.(153)2/اللغةمقاييىمعجم()4
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الجماعهرالصنةأثلكطئص

عنوجهكلمنالكريمالقرآنبهيتميزماكلهي:فثلاالقرآنفخصائص

البشر.وكلام،السماويةالكتبوسائر،القدسيةالأحاديثوعنالنبويالحديث

بهاوشفردبها،يتميزالتيوالمعجزاتالفضائلهيأيضارصبمالنيوخصائص

والبشر.الأنبياءساثرعن

والجماعة:السنةأهلخصائصتجريفيكونهذاوعلى

بهينفردونمما،غيرهمعنبهيفضلونوماوالجماعةالسنةأهلبهيتميزما

.والأخلاقالسلوكوفي،والتطبيقالعملوفي،والاستدلالالتلقيفيغيرهمعن

ئص.الحصفيالتصنيفعننحتصرةنبذة:الثالثالمطلب

هذاأنيتضحالخصائصاسميحملمماالعلومشتىفيصنفماإلىبالنظر

التالية:العلومفيالفماذلكفمنعدةأموراشملاللفظ

للثعالي.اللغةخصائصجني،لابنالخصنائصمثلا:اللغةفيأ-

طالبأبيبنعليخصائصمثلا:والفضائلوالفقهالحديثوفي-ب

)1(
ئي..

)2(أالإماممسندخصاثص

)11

)2(

الإمام،الحافظ،الرحمنعبدأبو،النسائي،الخراسانيسنانبنعليبنشعيببنأحمدهو

ورحلالعلموطلب15،2سنةولد،السنةوناقد،الإسلامشيخ،الثبتالبارع،المحدث

وفياتانظر:هـ،303سنةماتوغيرها،والكبرىالسنن:المصنفاتمنله،إليه

كثيرلابنوالنهايةالبداية(،ا-127133/)4النبلاءأعلامسير71(،/)1الآعيان

1(/1123).

الذهلي،،حنبلبنمحمدبنأحمداللهعبدهأبوصدقآالإسلاموشيخحقآالإمامهو

-سيرته،الحظيمةالتصانيفصاحب،الأعلامالأئمةأحد،البغدادي،المروزي،الشيباني

التاريخ1354،)7/الكبرىالطبقاتانظر:هـ،412سنةتوفي،معروفةوأخباره،مشهورة

والنهايةالبداية(،124)4/بغدادتاريخ(،161)9/الأولياءحلية5(،)2/الكبير

(01/.)325
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والجماعهال!صغةأثلخ!ائص
!

)2(.للسيوطيالجمعةخصائصفياللمعةنورالمدفي)1(،موسىلأبي

)3(.الملقنلابنص!النيخصائصمثلا:والنبواتالسيرةوفي-ج

للسيوطي.الكبرىالخصائص

ماأنالقارئيجدعليهاالسريعالاطلاعومع)4(،المصنفاتمنذلكغيرإلى

الاصطلاحي.المع!نىفيآنفاذكرتهعمايخرجلاالمؤلفاتهذهحوته

ثنايافيالسنةأهلخصائصلذكرتعرضواقدالعلمأهلفإنفيهنحنوفيما

للاجري)5(،كالشريعةالعقائد:كتبفيمبثوثةالقائفيجدها،والمصنفاتالكتب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الأصبهاني،المدينيموسىأبو،عمربناحمدعيسىأبيبنعمربكرأبيبنمحمدهو

وذيلكالطوالات،المشهورةالتصانيفصاحب،الثقةالحافظالكبيرالعلامة،الشافعي

وفيات)2/68(،شامةلأبيالروضتينانظر:هـ،581سنةمات،الصحابةمعرفة

النبلاءأعلامسير246(،)4/للذهيغبرمنخبرفيالعبر286(،)4/الأعيان

/21(152).

الحافظ،السيوطيبكر،أبو،الدينجلال،محمدبنبكرأبيالكمالبنالرحمنعبدهو

والحجازالشامإلىسافرثمبلدهمشايخعلىالعلموطلبهـ،984سنةولدالمشهور،

الضوء335(،)1/للسيوطيالمحا.ضرةحسنانظر:هـ،119سنةالثهرحمهتوفيوغيرها،،

.51()8/العمادلابنالذهيشذرات64(،)4/اللامع

الفقهاء،المحدثينمن،الملقنبابنالمعروفالأندلسيئ،الأنصاريأحمدبنعليبنعمرهو

،البخاريوشرحالمنير،البدرالمصنفاتمنله،الثامنالقرنفيالشافعيةأئمةومن

للسخاوياللامعالضوء(،12ا)صالكامنةالدررذيلانظر:هـ،408سنةماتوغيرها،

4(.4)7/الذهيشذرات(،001)6/

755(.)1/خليفةلحاجيالظنونكشفانظر:

شيخ،القدوةالمحدثالإمامالآجري،بكرأبو،البغداديالثهعبدبنالحسينبنمحمدهو

بغدادتاريخانظر:هـ،036سنةمات،والغرباء،الشريعةكتابصاحب،الشريفالحرم

373(.)2/الأعيانوفيات243(،)2/

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


رالعماعهال!نةأثلخطئص!
وغيرها.للالكائي)2(،والجماعةالسنةأهلاعتقادوشرحبطة)1(،لابنوالإبانة

لطالبلغنيةالقيمابنوتلميذهتيميةابنالإسلامشيخسطرهفيماإنثم

الشافية.الكافيةفيالقيمابنمنهاكثيراجمعوقد،البابهذافيالحق

تعدادفيالحاليالعصرفيوالباحثونالعلمأهلاهتمفقدذلكجانبإلمما

)3(.والمؤلفاتالكتبثنايافيمنهاجملة

دفعنيماوهذا)4(،الاستيعابسبيلعلىشيئاالبابهذافيجمحمنأجدولم

يجتهدأنإلاالقارئيسعولا،هذافيالعلمأهلكفاناوقد،البابهذافيللكتابة

إلممابالأمةالرجوعفيالخصائصهذهأهميةإلىالتنبيهمع،ترتيبهمعالمشتتجمعفي

هادفة.دراسةالخصائصهذهدراسةخلالمنوذلكالأولمجدها

بطة،بابنالمعروف،اللهعبدأبو،العكبري،حمدانبنمحمدبنمحمدبناللهعبيدهو()1

هـ.387سنةمات،العراقشيخ،المحدث،الفقيهالعابد،القدوةالإمام،الحنبلي

32(.11/)1والنهايةالبداية371(،0/1)بغدادتاريخ:انظر

الجودالمفتيالإمام،اللالكائيالقاسمأبر،الطبريمنصوربنالحسنبنالثههبةهو)2(

تذكر07(،1/)4بغدادتاريخانظر:هـ،184سنةمات،كثيرةمصنفاتله،الحافظ

24(.)12/والنهايةالبداية(،5831)3/الحفاظ

المسلمينجماعةلزوموجوب253(،)صالسلفمنهجقواعد:التمثيلسبيلعلىانظر)3!

وغيرهم.(،114/)الأشاعرةمنتيميةابنموقفبعدها(.،فما28ه)صباديلجمال

السنة،أهللخصاثصتأليفهفيفريدأحمدذكرهما:هناتذكرأنينبغيالتيالمحاولاتمن)4!

.البابهذافيالسبققصبلهأنعلىالتنبيهمنبدلاوالذي
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!

!.-

الممفئة.ثغريص:الثانيالقمفذ

:مبحثانوفيه

لغة.السئتةتغري!:الأؤذاتثذث

إضطلآخا.السثئةتغريأ:الثافياتبخمث

مطالب:ثلاثةوتحته

والسنة.الكتابنصوصفيالسنةلفظورود:الأولالمطلب

الصحابة.كلامفيالسنةلفظورود:الثافيالمطلب

العلم.أهلعندالسنةاصطلاحات:الثالثالمطلب

!ه.

!ص
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ه
الثايئ.الفصل
السنةتعريف

!الجماعةال!نهأثلكطئص

توطئة:

عندمنهاوالمرادبهاالتعريفحيثمنالسنةعنالكلامالعلمأهلتناوللقد

منهمالحديثأهلعلىالأمريقتصرولمومكانتها،بها،والاحتجاج،الإطلاق

وكتبوالعقائد،وأصولهالفقهكتبعلىالسنةمادةاشتملتلقدبلبه،والمشتغلين

قبلها.اللغة

والاستجمالاتالسنةمعنىبيانعلىالاقتصارالفصلهذافيوسأحاول

قبلوسأتعرضمنها،وغيرهموالفقهاءالمحدثينومرادفيها،استعملتالتيالخاصة

اللغوية.لمعانيهاذلك

-المشددةالنونوفتحالسينبضم-السنةلغة،الشةتعريف:الأولالمبحث

ستتن.منمأخوذة

فيواطرادهالشيءجريانوهوواحد،أصلوالنونهالسين:فارسابنقال

سهولة"ا(.

إرسالا..أرسلتهإذاستناأسئنهوجهيعلىالماءسننث:قولهمفيهاوالأصل

:معانعلىوتطلق،السنة:الأصلهذامنهاشتقومما

)2(:الهذليخالدذلكفييقول:السيرة-

06(.)3/اللغةمقاييسمعجم)1(

المقالفصلانظر:.محروقبنالهذليزهيرابنوهر،ذؤيبأبيأختبنخالد.هو)2(

93(.493-ه)صللبكري
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دالعماكللأال!دةأوركحائكل

يسيرها)1(منسنةراضيىفأولسرتهاأنتسنةمنتجزعنفلا

جريا.تجريلأنها؟بذلكسميتوانما

)2(.وجهكأيوسئننكستننك،علىامض:قولهمذلكومن

دونبالحسنةبعضهموخصها:السيثةاوالمحمودةالمستقيمةالطريقة-

)3(.القبيحة

فصار،الناسأوائلسنهطريقوهو،الطريقسنةالأصلفيالسنة:قيل

وأجراجرهاللهحسنةسنةالإسلامفيسن)من!:قولهذلكومن،بعدهملمنمسلكا

كانسيئةسنةالإسلامفيسنومنشيء،(جورهممنينقصانغرمنبعدههاعملمن

شيء()4(51(.(وزارهممنينقص(نغرمنبعدهمنهاعملمنووزروزرهاعليه

معانفلهاوإلا،السنةكلمةفيالأصلهماوالطريقةالسيرة؟المعنيانوهذان

)6(.اللفظةهذهفيهااستعملتأخرى

صورته.أودائرتهأوالوجهعلىإطلاقهاومنه:الملامسةعلىبدلما-

)7(:الأعشىقال

)1(

)21

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(157)صذؤيبأبيديوانانظر:

61(.)3/اللغةمقاييسمعجمانظر:

.(163)4/للزركشيالمحيطالبحر892(،)2/اللغةتهذيبانظر:

!ه.جريرحديثمن،1751رقم:25،07/مسلمأخرجه

العربلسان2(،2138-913)5/الصحاح35(،03-ا5)2/اللغةتهذيبانظر:

/13(0.)22

4(.95)2/الأثير،لابنوالأثر،الحديثغريبفيالنهايةانظر:

شهير،مفوهشاعر،الكوفيالمصبحأبوالهمدإني،الحارثبنالثهعبدبنالرحمنعبدهو

سنةالحجاجقتلهبه،فاعتنىبشير،بنالنعمانوامتدحبالشعرعبثثمفاضلا،متعبداكان

2(.42)03/بغدادتاريخ393(،!حزم!)صابنجمهرةانظر:،وثمانيننيف
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رالجماكلهالصنهأووكطئصه
)1(السننالأكرمينمعاويةبنيمنشمائلهكريما

)2(.الوجوهبالسننوأراد،الوجوهالأكرمينوالمعنى

هو:قيل،بعدهقومبهوعملأمرابتدأمنكل:يقالولهذا:وتواليهالتتابع-

سنه.الذي

لصيب)3(:قال

)4"وحديبينهمأحببتأوالناسمنعاشقأولالحسثسننمثكأني

ا"لعنايةوأظهررعايتها،أحسنإذاالإبلسن:يقال،ورعايتهبالشيءالعناية-

بها)5(.

بعضهم:فيهوأنشد

)6(السننسالففيمثلهمرأواولاكفضلهم،فضلمنالناسعاينما

الأمم.سالففيويعني

)7(:ربيعةبنلبيدقولومنه:بهالمؤتموالإمام،المتبعالمثال-

)2(

)3(

)61

)7(

224(.131/العربلسانانظر:

224(.)13/العربلسان923(،)4/المحيطالقاموسانظر:

فيوشعره،العزيزعبدبنعمرمولىالشاعرالأسود،محجنأبو،رباحبننصيبهو

سيرانظر:،الثانيالقرنبدايةفيمات،التغزلوترك،شأنهعلىوأقبلتنسك،الذروة

.(11)5/للذهيالإسلامتاريخ266(،)5/النبلاءأعلام

العربلسان923(،)4/المحيطالقاموس03(،)2/892-االلغةتهذيبانظر:

/13(.)225

225(.)13/العربلسانانظر:

.(4162/)القرطيتفسير:انظر

فيالأشراف،الفرسانالشعراءأحد،العامريعقيلأبومالكبنربيعةبنلبيدهو

الأدبخزانةانظر:هـ،14سنةماتمشهور،ديوانولهنجد،عاليةأهللمن،الجاهلية

2(.04)5/للزركليالأعلام337(،/1)للبغدادي
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!الجماكلهالعصنهأثلخطئص

وإمامها)1(سئةقومولكلآباؤهملهمسثتمعشرمن

الذيالسياقبحسبيختلفبحيثفيها،الواردةالمعانيمنذلكغيرإلى

)2(
له.سيمت

لاوحتىللفاثدةأذكرهاأخرىصيغعدةللكلمةضطفقدهذاجانبإلمما

هذا:ومنبينها،اشتباهيكون

.الفهدةأوالدئةوهي،-النونوتشديد،السينبكسر-ال!سئئةا-

.الجدبسنيعلىوتطلق،العامهي-النونوتخفيفالسينبفتح-التنة2-

.النومدونوماالنعاسوهي-النونوتخفيفالسينبكسر-السئنة3

)3(:العامليالرقاعبنعديقال

بنائم)4(وليسشنةعينهفيفرئقتالنعاسأقصدوسنان

)21

)31

)4(

65(.)4/للطبريالقرآنآيتأويلعنالبيانجامعانظر:

028(.)12/الإسلاميةالموسوعة،السنةحجية:للتوسعانظر

بنجريروهاجى،الملكعبدبنالوليدمدح،الشاعر،العامليالرقاعبنعديهو

الإسلآمتاريخانظر:،الثانيالقرنمطلعفيماتالشعر،فيآيةوكانالخطفي،

047(.)4/الأدبخزانة(،015)4/

97(.إصم،5991،دمشق،السجستانيبكرلأبيالقرآنغريبانظر:
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والجماعةالصلةأووكصائص

اصطلاحآ.السنةتعريفالثافيالمبحث

منلأكثراستعملتأنهايرى"السنة"لفظةلاستعمالاتوالمتتبعالمتأملإن

مدلولايعطيهامنهمفريقكلإنحيث،العلمأهلعليهاتفقواصطلاحمعنى

بها.خاصا

الصحابةعليهكانوما،والسنةالكتابفياللفظةهذهمنوردماأذكرولهذا

فيالعلمأهلمنفريقكللاستعمالأعرضثماستعمالها،فيالأولونوالتابعون

مطالب:

والسنة.الكظبنصوصفيالسنةلفظورود:الأولالمطلب

معانيعلىالنبويةوالسنةالكريمالقرآنفيالكلمةهذهاستعمالجاءلقد

الإبجاز.سبيلعلىذكرهابييحسن،متعددة

موضعا:عشرثلاثةوهي.الكريمالقرآنفيالسنةلفظورودأولا:

ؤقذ):وقولة!إا(.آلأولينشنحققصاققذتغودوأؤإن)تعالمما:قوله

يحذؤلآ):وقوله!)3(.ازشفتاقذقنشئة):وقوله!)2(.آلأولينشثةخقحت

آدئ!شنة):وقوله!)5(.آلأولينشنةتأيتهتمانإقئ):وقوله!)4(.تخويلأي!ئيتا

)7(.!تتلإيلأآدئ!ي!ت!يحذؤلن):وقوله!)6(.قثلمنخقؤأآلذيفف

)1(

)2(

)!م(

)4(

!5(

)6(

)7(

سور

سور

سور

سور

سور

سور

سور

38.الآية:الأنفالة

.13الآيةالحجر،ة

77.الآيةالإسراء،ة

77.الآيةالإسراء،ة

55.الآية،الكهفة

62.الآية،الأحزابة

62.الآية،الأحزابة
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!العماكللأال!دةأوركطئص

آلث!ي!نمظيحذققن):وقوله)1(.!آلاولينشنمتإلاينظزوئققل):وقوله

آدت!شنمت):وقوله!)3(.!تخيىيلآآدت!ي!نصبيحذؤلن):وتوله!)2(.تتديلأ

!)5(.قثلمنخقتقذآثتىآلل!شنة):وقوله!)4(.جمتاب؟ءفيخقتقذآليئ

فيبالجمعالسننلفظةووردت!)6(.!تثديلأآدت!ي!نيمايحذؤلن):وقوله

ينآلذينشتنؤيهدصتثمتكثملئتإيئآلتةئريذ):وقوله:وهيواحدةآية

)7(.!لمختم

النبوية:السنةفيالسنةلفظورودثانيا:

المشتغلينعندالعمدةهيوالتي-التسعةالحديثكتباستعرضتإذا

متقاربة،معانلعدةاستعملتقدالسنةأنمنتقريرهسبقمايتبينف!نه-بالحديث

التشعة:بالكتبوأعني

،الترمذيوجامع،مسلموصحيح،البخاريصحيحوهي؟الستةالكتب-

مالك،الإماموموطأ،ماجهابنوسنن،للنسائيالصغرىوالسننداود،أبيوسنن

أحمد.الإمامومسند،الدارميوسنن

مراتوسبعمائةنحو-ومجموعةمفردة-السنةلفظةجاءتالمصادرهذهففي

)8(.الأخرىالمصادرفيهاأدخلناإذاالعددهذاويزدادتقريبا،

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

43.الآيةفاطر،سورة

43.الآيةفاطر،سررة

.43الآيةفاطر،سورة

85.الآيةغافر،سورة

23.الآية،الفتحسورة

23.الآية،الفتحسورة

26.الآيةالنساء،سورة

كنوزمفتاح(،555)2/،م3591،ليدن،النبويالحديثلألفاظالمفهرسالمعجمانظر:

2(!64)ص،م3591،القاهرة،الحديثدار،الباقيعبدفؤادمحمد:تعريب،السنة
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!الجماعةالصنهأووفطفصه
يمكنعدةمعانيللباحثيظهرالسنةفيورودهالعددمقتضبوباستعراض

كالمالى:وهىعدة،معانفىإجمالها

.والنصارىاليهودمنقبلنامنسنناتباع-

الراشدين.الخلفاءوسنةبسنتيعليكم-

حسنة.سنةسنمنأجر-

.قرآنفيهينزللموإنالسنةاتباعوجوب-

والسنة.للكتابالمسلمملازمة-

سنة.ولاكتابفيهليمسفيماالجوابعنالتورع-.

السنة.عنيحيدمنإثم-

الثه.حرممامثلح!الرسولحرمما-

.بالقرآنبنزلكمابالسنةبنزلجبريلكان-

)1(.القرآنعلى-حاكمةأي-قاضيةالسنة-

السنةلفظأنتجدف!نكالتفصيلحيثمنوأما،الإجمالحيثمنهذا

معنيين:علىللدلالةالأحاديثمنكثيرفياستعمل

كلها.للشريعةشاملاكانما:الأول

.للقرآنالمقابلةسبيلعلىكانما:الثاني

العامالتشريعبمعنىاللفظةهذهاستعملتلقد،الشريعةبمعنىالسنةورودا-

منهماالمستنبطةأووالسنةالقرآنفيالواردةالدينمسائلمنتضمنهوماالإسلامفي

246(.)صالسنةكنوزمفتاحانظر:!)1
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والعماعةال!دةأووكطثص

هاهنا:بعضهاإلىأشيرأنأودجدآ،كثيرةالمعنىهذافيوالأحاديثبه،مجتجمما

و(فطر،وأصوموأناماصليلكنى،وكذاكذاقالوااقوامبال)ما:!قولهمنها-أ

منى()1(.فليسسنتىعنرغبلمنافء،و(تزوج

فعلهمنفننحرنرجعثم،نصليهذايومناليبهنبدأماأول)إن:ص!وقوله-ب

)2(.الحديث00(.لأهلهقدمهلحمهولمنماقبل،ذبحومنسنتنا،أصابفقد

وسنةبسنتيفعليكم،كثرااختلالالسرىمنكميعشمن)...ل!نه:!وقوله-ج

بالنواجذ()3(.عليهاوعضواالا،تمسكواالراشدينالمهدلننالحلفاء

.البابفيالواردةالأحاديثمنذلكغيرإلمأ

فيوأقسامهانفسها،الثمريعةهيألسنة:بقولههذاإلمماحزم)4(ابنأشاروقد

)1(

)2(

)3(

)4(

.(541)1،.رقمومسلم630،5:رقم(،451)9/صحيحهفيالبخاريأخرجه

.4555:رتم(،128)7/البخاريأخرجه

وابن2816،:رقم(،51ا-.94/)4والزمذي،7046:رقم2(،4/10)داودأبوأخرجه

فيوالدارمي(،126)4/مسندهفيوأحمد42،رقم:(،15)1/،المقدمة،سننهفيماجه

والطحاوي27(،26-ح:)رقمالسنةفيعاصمأبيوابن43(،)1/،السنةاتباعباب،سننه

منوغيرهم)18/818(،الكبيرالمعجمفيوالطبراني11،)187الآثارمشكلشرحفي

أيضاوصححه،صحيححسن:الترمذيعنهقالوالحديث،ساريةبنالعرباضعنطرق

العلماء:من

العلومجامع.الحنبليرجبوابن)1758(،وفضلهالعلمبيانجامعفيالبرعبدابن-

المعاصرينومن(،137)1/الخبرالخبرموافقةكماحجرابنوالحافظ1178،)صوالحكم

تعليقاته341(،)2/الزمذيسننصحيح1(،57)8/الغليلإرواءانظر:.الألبانيالشيخ

26(.)حالسنةتخريجفيالجنةظلال)1/58(،المصابيحمشكاةعلى

اشهرمنالمشهور،الفقيهمحمد،أبو،الظاهريحزمبنسعيدبنأحمدبنعليهو

وماتهـ،384سنةبقرطبةولدوغيىهاالمحلى،والنحلالمللفيالفصلمصنفاته

77-84(.)2/الطيبنفح415-417(،)2/الصلفانظر:هأ456سنةبالأندلن
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را!ماعةالسمةأ!لخطئص

الله!رسولسنهقدذلككل،كراهةأوتحريمأوإباحةأوندبأوفرضالشريعة

وجلأا(.عزالثهعن

يقابلماعلى-السنةأي-ؤتطلقإ2(:الحسينبنالخضرمحمدالشيخوقال

سواء،تقريرأوفعلأوقولمن!النيحديثأوالقرآنوافقمابهافيرادالبدعة

المأخوذةالقواعدبوسيلةأومباشرةالفعلطلبعلىالحديثأوالقرآندلالةكانت

زهو)4(.أبوالشيخالاستعمالهذاإلىأومأوقدمنهما،3(،

فيالسنةكلمةجاءتالأحاديثمنكثيرفيالقرآنمقابلةفيالسنةلفظورود2-

التغاير،يقتضيوالعطفوالمقابلة،الكتابكلمةعلىمعطوفةأوالقرآنمقابلة

الوحي.غيرمن!النيذكرهمايشملالسنةلفظفإنهذافعلى

ذلك:فمن،المعنىهذافي!النيعنكئيرةنصوصجاءتوقد

،القرآنونزل،الرجالقلوبجذورليالسطءمننزلتايأمانة)إن:!النيقول

)5(.الحديث..(السنةوعلمواالقرآنفقرأوا

.النبوةعهدفيالسنةعرفتالمعنيينوبهذين

الصطبة.كلامفيالسنةلفظورود:الثافيالمطلب

منإليهأشرتماعلىتشتمل!النيبعدالصحابةعصرفيالسنةتزللم

المعنيين.منواحدلكلمثالينأوبمثالالمبحثهذافيوكتفي،السابقينالمعنيين

)1(

)2(

)3(

)5(

)1/43(.الأحكاماحكام

ممن،باحث،اديبعالم،التونسيالحسنيعمربنعليبنالحسينبنالخضرمحمدهو

.(131)6/للزركليالأعلامانظر:هاا377سنةماتالأزهر،مشيخةتولى

هـ84(.3)3/الإصلاحرسائل

.(91-.)صوالمحدثونالحديثانظر:

.143:رقم(،126/)1ومسلم66(،)9/البخاريأخرجه
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!العماعة.ال!نهأووكصائص

نأسره)من:قالعنهالثهرضيمسعودابنفعن.للشريعةالسنةلفظكولاولا:

لنبيكمشرعاللة!انهن،ينادىحيثالصلواتهؤلاءعلىلليحافظمسلماغدااللةيلقى

المتخلفهذايصليكمابيوثكمليصليتمأنكمولو،الهدىسننهنوإنهن،الهدىسنن!

لضللتم(11(.نبيكمسنةتركتمولو،نبيكمسنةلتركتمبيتهفي

:البابهذافيالصحابةعنالواردةالآثارومن،للقرآنمقابلةالسنةلفظوردثانيا:

وماشيءاللةىبفي)مالكم!يراثها:عنتسألجاءتالتيللجدة!هبكرأبيقول

)2(.الحديث(الناسأسألحتىلارجعي!اللةرسولسنةليلكعلمت

سالعه:)4(مروانلنالملكعحدالىكفأنهعنهماالثهرصىعمرابنوعن --.001ء..)3(

)1(

)2(

)3(

)4(

654.:رقمالمساجد،كتاب،صحيحهفيمسلمأخرجه

رقم:(،112)3/داودوأبو513(،)2/،الجدةميراثبابالموطأ،فيمالكأخرجه

2724.:رقم19(،5)2/ماجهوابن2724،:رقم284(،31/والزمذي4928،

بالغايكنولم،أبيهمعبمكةأسلم،الرحمنعبدأبايكنى،الخطاببنعمربنالثهعبدهو

وكان،الفتوىفيلدينهوالتوقياي!حتياطشديد!هكان،المدينةإلىأبيهمعهاجرحينئذ،

تمييزفيالإصابة563(،)1/الصفوةصفة،وسبعينأربعسنةبمكة!همات.الصدقةكثير

41/701(.حجرلابنالصحابة

الوليدأبايكنىالأمويالقرشيأميةبنالعاصأبيبنالحكمبنمروانبنالملكعبد

نافع:قال،سنينعشرابنوهوعثمانمقتلشهد،بالمدينةناسكاعابداالخلافةقبلكان

مناللهلكتابأقرأولاأنسكولاأفقهولاتشميراأشدشاببهاوما،المدينةرأيتلقد

وقتلهما،مصعبا،وأخاهالزبيرابنحاربثمأبيهبعدومصرالشامملك،الملكعبد

،عروةوعنه،وغيرهمسلمةوأمهريرةوأباعثمانسمع.والعراقالحجازعلىواستولى

الطبقاتانظر:،وثمانينستسنةبدمشقتوفي.وغيرهم،ميسرةبنويزنى.،والزهري

النبلاءأعلامسير35(،9/)1واللغاتالأسماءنهذيب223(،)5/سعدلابن.الكبرى

2(.46)5/للذهي
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الجماكلةرالسلهأووكطئص

إ)1(.استطعتبمارسولهوسنةاللهسنةعلىوالطاعةبالسمعلك)و(قر

كانتالتيالمشهورةالمعانييتضحالنصوصهذهخلالمنللسنةالمفهوموبهذا

.بإحسانلهموالتابعون،الكرامصحابتهعليهومضى!النيعهدفيتستعمل

العلم.أهلعندالسنةاصطلاحات:اكلثالمطلب

المقاصدفيلاختلافهمالسنةكلمةمدلولمعرفةفيأقوالهماختلفتالعلمأهل

السنة.موضوعفيتكلمونمنهاالتي

يصحلممماعنهنقلمما!النيعنصحمامعرفةفييجتهدمثلا:بعضهمفتجد

المحدثين.فيهذاويتمثل،وفاتهإلمماح!ولادتهمن،عندهذلك

الأحكاموأفعالهأقوالهمنفيستنبطالمشرعهوالنيص!أنهدفهكانوبعضهم

الأصوليين.جانبيمثلوهذا،الشرعية

وأمندوبأوع!نةكونهاجهةمنالكلمةمدلولفينظرتهماقتصرتوآخرون

الفقهاء.طائفةوهؤلاءوهكذا،،مشروع

التيالناسأعمالمنيصدرماعرضنظرتهافيغايتهاجعلتهؤلاءورابع

أنهاأو،والشهواتالشبهاتمنوسالمةللسنةموافقةوأنها،تعالىلتهبهايتعبدون

)2(.السنةأثمةمنالاعتقادفيصنفمنرأيوهذا،للسنةمخالفةبدعة

الواجبعلىتطلقالسنةأن-البابهذافي-اللهرحمه)3(الزركشيذكروقد

7272.:رقم2(،131/45البخاريأخرجه()1

قبلالسنة6(،ا)صالسباعيلمصطفىايإسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنةانظر:)2(

.(1ه)صالخطيبحجاجلمحمدالتدوين

كالبحر،البديعةالتصانيفصاحب،الشافعي،الزركشي،اللهعبدبنبهادربنمحمدهو)3(

الغمرأنباء(،17)4/حجرلابنالكامنةالدررانظر:هـ،497سنةتوفي،وغيره،المحيط

العمادلابنذهبمنأخبارفيالذهبشذرات446(،)1/أيضاحجرلابنالعمرلأبناء

/6(.)335
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دالعماعةال!نلأأووثكلفط

ليسماعلىيطلقونهاف!نماالفقهاءعرففيوأماوالحدثين،اللغويينعرففيوغيره

فيوتطلق،والمباحوالمندوبالواجبعلىالأصوليينبعضوأطلقها،بواجب

)1(.السنةأهلمنفلان:كقولهمالبدعةمقابلة

الخاصبةالتعاريفواختلاف،الأعلامهؤلاءفئةعنكلنظرةبيانهذاففي

المباحث.منيأتيفيماهذاتوضيحويمكن،السنةكلمةلمدلول

من!النيإلىأضيفماهي:السنة،الحديث(هلاصطلاحفيالسنةتعريفاولا:

مأالبعثةقبلكانتسواءسيرةأوخفميةأوخفمتةصفة،أوتقريرأوفعلأوقول

بعدهأ)2(.

من!النيعنجاءمابالسنةألمرادحجر)3(:ابنالحافظقالهماهذاويقارب

بفعلهأ4(.هئموماوتقريرهوأفعالهأقواله

،للقرآنمقابلةالسنةكونوهوإليهالمشارالمتقدمالمعنىفيهلوحظالتعريفوهذا

وخلقه،وتقريراتهوأقوالهأفعالهكلفي!هبالنيالتأسيالمحدثيناهتمامجلفكان

عبدبنمحمدالخلقبسيدالقدييةلتتمالسقيممنمنهاالصحيحومعرفة،وشمائله

ص!.الله

)1(

)2(

)3(

)4(

63(.21/للطوفيالروضةمختصرشرخ(،)4/163المحيطالبحرانظر:

للسيوطيكلاهمابالسنةالاحتجاجفيالجنةمفتاح(،166)1/الراويتدرلبانظر:

الجزائريطاهرللشيخالنظرتوجيه3(،3ط)صهللقاسميالتحديثقواعد(،46)صا

،(1.)صزهولأبيوالحدثونالحديث(،ج16)صللخطيبالتدوينقبلالسنة2(،)ص

27(.)صالحديثأصولفيلحات

المعروف،الشافعيالدينشهاب،المصريالعسقلانيالكنانيمحمدبنعليبنأحمدهو

الصحابةمعرفةفيوالإصابة،الباريكفتحالمشهورةالتصانيفصاحبحجر،بابن

.للسخاويوالدررالجواهرانظر:هـ،852سنةماتوغيرهما،

245(.)13/البخاريصحيحشرحالباريفتح
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!الجماعةالصنهأووكصاثصه
وخلقهوتقريرهوفعلهح!قولهعلىعدةأمثلةالعلمأهلذكرالبابهذاوفي

الإيجاز:سبيلعلىذلكفمن،وسيرتهوخلقه

النبىقالهاالتيالأحاديثفهوالقولأما!،البيأقوالليأحاديثمنجاءماا-

أحكامآوراءهامن+ثترتبالتيالمناسباتوحسبالحياةشؤونمختلففيري!

علوممختلففيالصحابةأسئلةعن!عنهأجابماذلكأشهرومن،متعددة

ذلك:ومن،بيانهإلىالأمةاحتاجتمماالشرع

ميته()1(.الجلماؤهالالهور)هو:!النيقولأ-

سقيوهاالعشر،عثريا)2(كان(ووالعيونالسطءسقتاليما:ح!النيوقول-ب

العشر()4(.نصف)3(بالنضح

ميتةشاةر!الني)وجد:قالعنهما،اللهرضيإه(عباسابنوعن-ج

)1(

)2(

)3(

)4(

الجامعفيوالزمذي21(،)1/السننفيداودوابو22(،)1/الموطأفيمالكأخرجه

،1136)1/السننفيماجهوابن5(،5)1/الصغرىالسننفيوالنسائي(،101)1/

صحيحهفيحبانوابن95(،)1/صحيحهفيخزيمةوابن2(،15)1/السننفيوالدارمي

فيوالحاكم34(،)1/السننفيوالدارقطني23(،)1/المنتقىفيالجارودوابن94(،)4/

وغيرهم.3!/11الكبرىالسننفيوالبيهقي237(،/)1المستدرك

56(..)صالمحيطالقاموسانظر:السماء،سقتهما:العثري

ص)الحيطالقاموسانظر:،بالسانيةسقاها:النخلوفضح،رشه،ينضحهالبيتنضح

!لم323(.

.459/،كتابصحبحه،فيالبخاريأخرجه

عمابن،العباسأبايكنى،الهاشميالقرشيهاشمبنالمطلبعبدبنعباسبناللهعبد

بريقه،فحنكهالنيص!بهفأتى،بالشعبقريشحصرتهمقدهاشمبنووكانولد،الني!

إليه،ضمه!الني)أن:عنهالصحيحوفيض.:وقيل،سنينبثلاثالهجرةقبلوذلك

وسبعينإحدىابنوهو،وستينثمانسنةبالطائفمات(،الحكمةعلمهاللهم:وقال

لابنالغابةأسد)3/339(،البرعبدلابنالأصحابمعرفةفيالاستيعابانظر:سنة،

92(.5)3/الأثير
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!العماع!الصنهأووخصاثص

إنهاقالوا:بجلدها؟انتفعتمهلا:!النيقال،الصدقةمنلميمونة)1(مولاةأغطيتها

أكلها()2(.حرمإنما:قال،ميتة

إلينانقلهاالتي!أفعالهوهي!،البيأفعالليأحماديثمنجماءما2-

افتتاحعنديديهكرفعوأركناها،بهيئاتهاالخمسللصلواتأدائهمثل،!الصحابة

:قالحيثذلكفيمتابعتهإلىصي!تنبيههمعوالسجود،،الركوعوصفة،الصلاة

(صلي()3(.رأيتمويئكما)صلوا

رضوانصحابتهقبلمنالمشاعرفيشوهدوما،الحجلمناسكأداؤهوكذلك

()4(.مناسككمعنيالتأخذوا:ذلكفيص!بقولهلهمرك!حثهمع،عليهمالله

ممار!الرسولأقرهمافكلالتقريرأما!.النىتقريرفيأحاديثمنجاءما3-

وأإنكار،وعدممنهبسكوت،وأفعالأقوالمنأصحابهبعضعنعنهصدر

عليهوالموافقةالإقرار،بهذاعنهمصدرمافيعتبر،وتأييدهاستحسانهوإظهاربموافقته

ريم!.اللهرسولعنصادرا

)1(

)2(

)3(

)4(

ر!النيفسماهابرة،اسمهاكان،الهلاليةحزنبنالحارثبنتميمونةهي:ميمونة

عمرةمنفراغهوقترع!فأنكحها،العباسإلمماأمرهاوجعلت!النيخطبها،ميمونة

رقم:(،114)9/النساء،كثرةباببسرف،بهاوبنى،العقدةذيمنسبعسنةالقضاء

238(،)2/السير193(،)4/الاستيعاب(،132)8/الكبرىالطبقاتانظر:160،5

)4/793(.حجزلابنالإصابة

363.:رقم276(،/1)،2941:رقم355(،)3/البخاريأخرجه

من(،912)1/مسندهفيكماوالشافعي631،:رقم11،11في)2/البخاريأخرجه

الحويرث.بنمالكحديث

من،وغيرهما367(،1،03،318)3/مسندهفيوأحمد،4691:رقممسلمأخرجه

الله.عبدبنجابرحديث
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!ا!ماعهال!د4أووكطثص

ولشسفرليرجلانخرج)انه:!)1(الخدريسعيدأبيحديثهذاومن-ا

أحد!نعاد،الوقتفيا"ءوجداثملصلياطيبا،صعيدا!تيمماالصلاةلحضرتماءمعهما

يعد:لمللذيفقالله،ذلكلذكرا!افهرسولأتياثمالآخر،يعدولموالوضوء،الصلاة

()2(.مرتينالأجرلكللآخر:وقال،السنةأصبت

الني!أصحابمنناسقامأذنإذاالمؤذنإكان:)3(!هأن!قولذلكومن-ب

بينيكنولم،المغربقبلركعتينيصلونكذلكوهم!البىيخرجحتىالسوارييبتدرون

شيء()4()5(.والإقامةالأذان

فيجاءتالتيالأحاديثذلكومنوس!روته،وخفقه!البيخفقليجاءما-4

الشمائل،العظيمكتابهفيالترمذيالإمامجمعهاجدا،كثيرةوهي!،خلقهصفة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بكنيته،اشتهرالأنصار،منبطن،خدرةإلىنسبةالخدريسنانبنمالكبنسعدهو

بنيغزوةفيوأجازه،سنةعشرةثلاثعمرهوكانأحد،يرمح!الرسولاستصغره

ثلاثسنةتوفي،المكثرينحفاظمن!هكانسنة،عث!رةخمسعمرهوكان،المصطلق

لابنالصفوةصفة9136،)1/نعيملأبيالأولياءجليةانظر:ذلك،غير:قيل،وستين

32(.)2/حجرلابنالإصابة(،142)6/الأثيرلابنالغابةأسد714(،)1/الجوزي

فيوالدارمي433،:رقم2(،13/)1والنسائي338،رقم:39(،)1/داودأبوأخرجه

فيوالبيهقي286(،/1)المستدركفيوالحاكم(،691/)1والدارقطني2(،1/70)سننه

1231./)1الكبرىالسنن

الصح!لي،الخزرجي،الأنصاري،حمزةأبو،ضمضمبنالنضربنمالكبنأنسهو

بالبصرةومات،بالمدينةولد،للحديثروايةالمكثرينوأحد،!الثهرسولخادمالجليل

.(115/)1الغابةأسد(،901/)1الاستيعابانظر:ذلك،غيروقيلهـ،39سنة

837.:رقم،الأذانكتابفيومسلم625،:رقم(،561)2/البخاريأخرجه

انظروالتقرير،والأفعالالأقوالبأقسامتتعلقكثيرةتفاصيلالعلمأهلذكروقد

الروضةمختصرشرح4(،11/38-اعفيللابنالفقهأصولفيالواضح:للاستزادة
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دالعماعلأالصهأثلفصكط
ه

ص!.النيأعضاءشرففي)1(دحيةابنمنهاطرفافيكروكذلك

)3(،العينأشكل)2(،الفمضليع!القةرسول)كان:سمرةبنجابرقولذلكومن

-)4()5(
 (العمبمنهوس

لماعنهاالثهرضيعائشةقولفمنها،كثيرةأحاديث!خفقهبيانفيجاءوقد

خلقبان:قالتبلى،:قال؟القرآنتقرأالست:لقالت!اللةرسولخلق)عن:سئلت

)6(.الحديث(القرآن!ن!هالقةكط

عائشةحديثومنها،كثيرةذلكفيالواردةالأحاديثفإنبالسيرةيتعلقومما

الوحيمن!اللةرسولبهبدىما)اول:قالتحيث،الوحيبدءفيعنهااللهرضي

الحلاء،إليهحببثم،الصبحللقمثلجاءتإلارؤيايرىلالكان،النومفيالصالحةالرؤيا

)7(.الحديث00(اقرأ:لقالالملكفجاءهحراءغارليوهوالحقجاءهحتى...

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

بابنالمشهور،السبتي،الداني،ايخطابيأبو،الكليالجميلبنعليبنحسنبنعمرهو

هـ.633سنةمات،اللغةمنوافرحظلهوكان،المتفننالمحدثالعلامةالثيخ،دحية

938(.)22/النبلاءأعلامسير)3/448(،الأعيانوفياتانظر:

متراصفها.الأسنانعظيماوواسعه،أو،عظيمه:الفمضليع

959(.)صالمحيطالقاموسانظر:

العين.شقطويلأي:العينأشكل

.(7113)صالمحيطالقامويس:نظر

معرقهما.:القدمينوفضهوس،الرجلمناللحمالقليل:المنهوس

747(.)صالمحيطالقاموسانظر:

9364.:رقم،المناقبكتاب،جامعهفيوالترمذي)9233(،مسلمأخرجه

746.:رفم)1/513(،مسلمأخرجه

.746:رقم513(،)1/ومسلم3،:رقم123،)1/البخاريأخرجه
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!الجماعهال!لةأولكطئصه
صدرمابأنها:الأصوليينجمهورعرفها.الأصولاهلاصطلأحليالسنةتعريفلانيا:

والتقرير)1(.والأفعالالأقوالمن!الرسولمن

استعملهولكن،الأصوليونيذكرهلمالأخيرؤهذا:قالثمؤالهم.،:الزركشيزاد

الاستدلالإ2(.فيالشافعي

موضوعلملاحظةالسنةمدلولفيهذاخصواإنماالأصولعلماءأنشكولا

منالسنةكانتفلمامنها،الاستنباطوطرقبالأدلةيهتمالذي،ذاتهالأصولعلم

جانبعلىالاقتصارلهاتعريفهمفيظهربها،الاستدلالعلىالمتفقالأدلة

الأدلةمنغيرهلاالسنةمنبدليلأيبالسنةثابتالحكمهذا:فيقولون،الاستدلال

ونحوها.الصحيحوالقياسوالإجماعكالقرآن

رسولسنةفييبحثونأنهمعندهمالمعتمدالفقهاء.اصطلاحليالسنةتعريف:ثاك

فيالشرعحكمعنيبحثونوهم،شرعيحكمعلىأفعالهعليهتدلالذيالثه

ذلك.غيرأوإباحةأوحرمةأووجوباالعبادأفعال

ولاالفرضبابمنيكنولم!النيعنثبتماكل:هيعندهموالسنة

)3(.وجوبولاافتراضغيرمنالدينفيالمتبعةالطريقةفهي،الواجب

للغزاليالمستصفى87(،)1/حزملابنالإحكام(،131/)1السرخسيأصولانظر:(11

65(،)1/الكلودانيالخطابلأبيالتمهيد(،11916/للآمديالإحكام9112،/)1

)1/38(،عقيللابنالفقهأصوللاالواضح2(،2-ا.)صالتلمسانيلابنالمعالمشرح

الأسراؤكشف(،163)4/للزركشيالمحيطالبحر65(،)2/للطوفيالروضةمختصرشرح

منهاجشرحالسولنهاية49(،)2/الجرامعجمععلىالمحليشرح)2/653(،للبخاري

الفقهأصول33(،إصللشوكانيالفحول)رشاد238(،)2/للأسنويالوصول

9(.)صوالحدثونالحديث4(،94)1/الزحيليلوهبةالإسلامي

.(164/)4المحيطالبحر2()

البحر(،1/127)للامديالإحكام(،156)2/للنوويواللغاتالأسماءتهذيبانظر:)3(

الفحول)رشاد245-246(،حجر)13/لابنالباريفتح164(،)4/للزركشيالمحيط

307(.)3/للتهانويالفنوناصطلاحاتكاف33(،)ص
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الجماكلرفىال!لهأثلفطئص

لاالتيالمعانيبعضالعلمأهلبعضعندتجدفقدوالاالجملةحيثمنهذا

إلىالإشارةالمناسبمنولهذا،الفقهيةمدارسهملاختلافوذلك،غيرهميذكرها

الفقهاء.عندالسنةمدلوليتضحلكيالأربعةالمذاهبفقهاءأقوالبعض

فعلهعلىواظبماهي:الحنفيةعندالسنة.لقها+الحنفيةاصطلاحفيالسنةا-

لممنعلىح!الرسولبإنكارالتركاقترنفإذاعذر،بلامراتتركهمعح!الرسول

)1(.المؤكدةالسنةدليلكانتبالإنكاريقزنلموإن،الواجبفهويفعله

السنة؟تعريففيالمالكيةعباراتاختلفت.المالكيةلقهاءاصطلاحليالشة2-

علىدليليردولم،عليهوواظبجماعةفيوأظهره!الرسولفعلهما:بعضهمفقال

وجوبه.

فرضا،ليسأنهيؤكدمابهواقزن-الخوفكصلاة-عليهوداومفعلهما:وقيل

لا)2(.أمجماعةفيأظهرهسواء

للمندوبمرادفةالشافعيةعندالسنةالففعية.لقطءاصطلاحفيالسنة3-

ألسنة:عندهمتعريفهاجاءولهذا،والحسنفيهوالمرغبوالنافلةوالتطوعوالمستحب

عليهواظبالذيالمندوبهيالسنة:وقيلتاركهاهيذمولافاعلها،يحمدما

د!)3(.الني

قدالسنةللفظالحنابلةتعريفاتأنكمااتبلة.ففهاءاصطلاحفيالسنة4-

تركه.علىيعاقبولافعلهعلىيثابما:بعضهبمفقالأيضا،تنؤعت

54(.)صالسنةحجية(،91)3/الاسكندريهماملابنالفقهأصرلفيالتحريرانظر:()1

السنةحجية(،هاهإصشاسلابنالمدينةعالمأدلةبيانفيالثمينةالجواهرعقدانظر:-)2(

63(.)ص

53(.)صالسنةحجية(،15ا)صللبيضاويالوصولمنهاجانظر:)3(
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العماتفىال!نلأأوونصفطه

والنفل.والطاعةوالتطوعوالمستحبالمندوبويرادفها

)1(.أعلاهوهي،المندوبمننوع:وقيل

فعلاأوقولا!النيعنالمنقولوهوهذامنأعمهوماعلىالسنةتطلقوقد

بهمإ2(.المقتدىالأئمةمنوغيرهموالتابعينالصحابةمنالسلفعنأوتقريرا،أو

سلفوإجماعوالسنةالكتابوافقماهي.العقديالمفهومفيالسنةتعريفرابعا:

)3(.البدعةالمعنىبهذاوتقابلها،والعباداتالاعتقاداتمبئالأمة

للابتداع،المقابلالاتباعهوالذيالسنةمفهوممناستمدإنماالاصطلاحوهذا

:كثيرةآثارذلكفيجاءتوقد

فيالاجتهادمنضرالسنةفي)الاقتصاد:!همسعود)4(ابنقولذلكفمنا-

()5(.البدعة

يصحولا،بنيةإلاوعملقوليصحولابعملإلاالقوليصحالا)6(:الحسنوقال2-

)11

)2(

)3(

)5(

)6(

67(.)صالسنةحجية2(،20)صالمبردلابنالسولغاية!ثرحانظر:

63-64(.)2/للطوفيالروضةمختصرشرحانظر:

4(.)4/للشاطيالموافقات(،41163/للزركشيالمحيطالبحرانظر:

الهذلي،الرحمنعبدأبو،مخزومبنشمخبنحبيببنغافلبنمسعودبناللهعبدهو

ماتكلها.والمشاهدبدراوشهدالهجرتينوهاجر،قديمابمكةأسلم،الجليلالصحابي

التاريع،(342،)2/الكبرىالطبفاتانظر:،وستينبضعابنوهو،وثلاثيناثنتينسنة

.(471/)1بغدادتاربغ3(،ت)5/الكبير

فيعاصمأبيوابن03(،)صالسنةفيوالمروزي:223(،إرقمسننهفيالدارميأخرجه

السنةأهلاعتقادشرحفيواللالكائي(،531)1/المستدركفيوالحاكم(،)915الزهد

وغيرهم.،1-4ا3:رقم(،1/16-26)

الثقاتمن،مولاهمالأنصاري،البصرييسار،أبيهواسمالحسنأبيبنالحسنهو

اعلامسيرانظر:هـ،011سنةمات،والعلموالتقوىوالورعبالزهدالمشهورينالفقهاء
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دابماعلأالصلأأووخ!انص

()1(.بالسنةإلاونيةوعملقول

!

هاالأخذسننا)3(بعدهالأمروولاة!اللةرسولئسنالعزيز)2(:عبدبنعمروقال-3

ولاتغيرهالأحدليس،اللةدينعلىوقوةلطعتهواستكمالوجل،عزاللةلكتابتصديق

أبصر،هااستبصرومن،اهتدىسنوابمااقتدىدمن،خالفطمنر(يفيالنظرولاتبديدها

وساءتجهنموأصلاهتولاهماوجلعزاللةولاهالمؤمنينسبيلغرواتبعخالفهاومن

)41
.مصرا

والتابعونص!محمدأصحابعليهاكانخمسيمالممان)5(:الأوزاعيوقال-4

فيوالجهاد،القرآنوئلاوة،المسجدوعمارة،السنةواتباعالجماعةلزوم:بإحسان

اللهأ6(.سبيل

)1(

)2(

)3(

)6(

فينعيمأبوروىوقد،18:رقم63(،)1/السنةأهلاعتقادشرحفياللالكائيأخرجه

.بنحوهالأوزاعيعن(،431)6/الحلية

أبوكنيته،الراشدالزاهدالخليفةالمدنيالأمويالقرشيمروانبنالعزيزعبدبنعمر

عنهقال،الراشدينالخلفاءمناللهرحمهالشافعيعذهالاجتهاد،أئمةمنكانحفص،

غلى،حريصاالسياسةجيدالسمتحسنالعقلكامل،والحلقالحلقحسنكان:الذهي

إحدىسنةومات،وتسعينتسعسنةالملكعبدبنسليمانبعدالخلافةتولمما.العدل

التاريخ335(،)5/الكبرىالطبقاتانظر؟أشهر،وخسةسنتانخلافتهومدة،ومائة

.(471الكبير)6/

الراشدين.الخلفاءيعنيلعله

،(601)1/السنةأهلاعتقادشرحفيواللالكائي)1/48(،الشريعةفيالآجريرواه

اء.35:رقم

،الشامعلامة،الثقة،الفقيهعمروأبو،الأوزاعيعمروأبيبنعمروبنالرحمنعبدهو

،(31127/الأعيانوفياتانظر:هـ،لا57سنةمات،والفقهوالعلمالحديثكثيروكان

3993(.:)رقمالتهذيبتقريب(،701)7/النبلاءأعلامسير

الحليةفينعيموأبو48،:رقم71(،)صا/السنةأهلاعتقادشرحفياللالكاثيأخرجه

/6(142).
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!العماعهالصنةأووخحافكل!
إذاألذي:قال؟السنيمن:سئللما)1(عياشبنبكرأبيقولأيضاهذاومن-5

منها)2(.لمثميءيتعصبلما!لأهواءذكرت

السنة،استكملفقدفيهكنفمنعشرةألسنة")3(:عيينةبنسفيانوقال-6

...."السنةتركفقدشيئامنهاتركومن

أفور)4(.عشرةفذكر

رسولأصحابعليهكانبماالتمسكعندناالسنةأصولأحمد:الإماموقال-7

(....الخصوماتوترك،ضلالةفهيبدعةوكلالبدعوتركبهموالاقتداء!الله

)5(.آخرهإلى

السالمةوأصحابههوعليهاكانالتي!النيطريقةالسنةدا:رجب)6(ابنويقول

المتأخرينالعلماءمنكثيرعرففيالسنةمعنىصارثم،والشهواتالشبهاتمن

العبادالئقاتمنالحناط،المفرئ،الكوفي،الأسديسالمبنعياشبنبكرابوهو()1

التهذيبتقربب371(،1/)4بغدادتاريخانظر:هـ،491سنةمات،بالعلمالمشهورين

08(.42)رقم

.54:رقم73(،)1/السنةأهلاعتقادشرحفياللالكائيأخرجه)2(

ثقة،المكيثم،الكوفيمحمدأبو،الهلاليميمونعمرانأبيبنعيينةبنسفيانالإمامهو)3(

2464(.:)رقمابتهذيبتقريبالنبلاء،أعلامسيرانظر:هـ،891سنةمات،فقيهحافظ

.(؟1117/السنةأهلاعتقادشرحانظر:)4(

السابقالمصدر.المدينيابنعنهذاوبنحو176(،)1/السنةأهلاعتقادشرحانظر:)5(

/1(1851).

من،الدينزينيالفرجأبوالخنبليابدمشقيالبغداديرجببنأحمدبنالرحمنعبدهو.)6(!

الفقهيةالقواعدالمصنفاتمنولههـ،وب!؟شنة،736،عصرهفيوالحفاظالمحدثينكبار

 هـ.:!ه"7مات!د!ننةوغيرها،،والحكمالعلرمؤجامع

 933(.-)6/الذهبشذرات(،176)3/الغمرإنباء(،428)2/الكامنةالدررانظر:
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دالجماعلأال!د!أووخحائص

مسائل:فيخاصةالاعتقاداتفيالشبهاتمنسلمعماعبارةالحديثأهلمن

   وفضائلالقدرمسائلفيوكذلك،الآخرواليومورسلهوكتبهوملائكتهبالتهالإيمان

هذاخصواوإنما،السنةكتبوسموهاتصانيفالعلمهذافيوصنفواالصحابة

)1(."هلكةشفاعلىفيهوالمخالف،عظيمخطرهلأن،السنةباسمالعلم

تقعالأصلفيهالسنة:قالحيثالآلوسي)2(محمودالإمامهذاعلىوافقهوقد

حتىوفروعهالدينأصولمنبهأمرأوسنهوما!اللهرسولعليهكانماعلى

إثباتمنالسنةأهلعليهكانبماالإطلاقاتبعضفيخصتثم،والسمتالهدى

ونفيالقدربإثباتوخصتالنفاة،المعطلةللجهمية)3(خلافاوالصفاتالأسماء 

)4(.العصاةالجبريةوللقدريةالنفاةللقدريةخلافاالجبر

والتفضيلالإمامةمسائلمنالصالحالسلفعليهكانماعلىأيضاوتطلق

)5(."ل!الثهرسولأصحاببينشجرعماوالكف

علىبذلكتنبيها،مسمياتهبعضعلىالاسميطلقونالعلمأهلتجدوهكذا

شأنه.وعظمالركنهذاأهمية

11(.)صالكربةكشف)1(

الدعاةومن،العراقعلامة،الآلوسيالدينشهاببنعبد!الثهبنشكريمحمودهو)2(

العراقية،والأجوبةالنبهاثي،علىالردفيالأمانيغاية:المصنفاتمنله،المصلحين

عشرالثالثالقرنأعيان94(،)8/للزركليالأعلامانظر:هأ1342سنةتوفيوغيرها،

.(47)ص

الأمةعلىجنى،مبتدعضالط،الراسيمحرزابي،السمرقنديصفوانبنجهمأتباعهم)3(

الخطط426(،)1/الاعتدالميزانانظر:هـ،128سنةقتلعظيما،شراالإسلامية

3(.294/)للمقريزي

الرسالة.هذهمن134صانظر:،الفرقبهذهالتعريفسيأتي)4(

428(.)1/الأمانيغاية)5(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالعماعهالصنهأووكطئص

جميعتتناولكانتالسنةأنللباحثيظهرالسلفعنالسابقةالآثارخلالمن

فيالسنةلفظ":تيميةابنالإسلامشيخيقول،والعبادةالاعتقادمنالمسلمحياة

)1(."والاعتقاداتالعباداتفيالسنةيتناولالسلفكلام

فيالشبهاتمنسلمماعلىيطلقالعلمأهلمنكثيرعرففيصارثم

والآلوسي)2(.رجبابنعنسبقكماالاعتقاد،

فيتختلفوهي،السنةلفظةفيالعلمأهلذكرهاالتيالاصطلاحاتأهمهذه

يتعلقموضوعيإنوحيثفيه،يبحثالذيالموضوعلاختلافتبعامنهاالمراد

شملتالتي-والجماعةالسنةأهلخصائصعنسأتحدثفإني،المنهجيبالجانب

السنة.كلمةلمدلولالعقديالمنظورخلالمن-والسلوكوالعملالاعتقاد

77(.)ضالمنجد،صلاحد.تحقيقالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمر()1

.(44)صالكبرىالانطلاقةمعالموالجماعة.السنةأهلانظر:210(
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!الجماكللأال!للأأولئصكط

الثالثالفصل

الجماعةتعريف

ه

لغة.الجماعةكعريف:الأولالمبحث

جمع.عنأصله:الجماعةلفظ

فاجتمع.المتفرقالشيءجمعت:يقال

جميعا.جعلتهالشيءوأجمعت،وهاهناهنامناجتمعواأيالقوموتجمع

ذلك:فمنالجماعةبلفظوطيدةعلاقةلهاصيغعدةوردتوقد

مناجتمعواإذاالقومتجمع:يقال،الفرقةوضدالتفردضدوهو:الاجتماعا-

وهنا.هنا

وهنا.هنامنجمعالذي:المجموع2-

الشيء.جمعت:قولكمصدر:والجمع،الناسلجماعةاسموهو:الجمع3-

ذلكغيرإلىأحكمهأيالأمرأجمع:يقال،والإحكامالاتفاقوهو:الإجماع4-

المستعملة.الصيغمن

يجمعهاالناسمنوطائفة)1(،الناسمنالكثيرالعدد:بالجماعةيرادهذافعلى

واحد.غرض

لفظصاروأين،الفرقةوضدها،الاجتماعهيالجماعةلأن؟جماعةوسميت

الجتمعين)2(.القوملنفساسماصارقدلجماعة

153.)8/العربلسانانظر:.وغيرهمالناصعلىتطلق:وقيل()1

الصحاحمختار(،891)1/اللغةمجمل12(،5ا-5)3/891للجوهريالصحاحانظر:)2(

.(11135/الوسيظالمعجم53(،:)8/العردتلسان01،ا-ا.)ص
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ه
اصطلاحا.الجطعةكلعريف:اكفيالمبحث

دالجماعةالصتلأأهلكطئص

عدةمعانعلىيدورالعلمأهلكلاموفيالسنةفيوردكماالجماعةمفهومإن

يلي:فيماأوجزها

الصحابة.ا-

الدين.فيبهمالمقتدىالهدىوأئمةالعلمأهل2-

الفرقة.وعدمالحقعلىالاجتماع3

الأعظم.السواد4-

.والأعيانوالقضاةوالأمزاءوالعلماءوالعقدالحلأهل5-

مطالب.عدةفيالتفصيلمنشيءمعفيهامعنىكلعلىالكلاموسيأتي

الصطبة.جيلبمعنىالجماعة:الأولالمطلب

أقاموافإنهم،عصرهمفي!الصحابةبالجماعةالمرادأنالعلمأهلبعضيرى

أصلا.ضلالةعلىيجتمعونلاوهم،أوتادهوأرسواالدينعماد

قولوهو)1(،تعالىاللهرحمهالعزيزعبدبنلعمرالشاطينسبهالقولوهذا

)2(.وغيرهالبربهازي

بمنهجالتمسكعلىيحثمماالبابفيالواردةالأحاديثإلممااستندواهؤلاءولعل

النصارىوافترقت،!رقةوسبعينإحدىعلىاليهود)الترلت:الحديثفيكماالصحابة

إلااتر"ليكلهالرقةوسبعينللاثعلىالأمةهذهوستفترق،فرقةوسبعيناثنتينعلى

.(2/632)لاعتصاما:نظرا(1)
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!الجماكلةال!د4أهلثصكط

()1(.وأصحابياليومعليهأنامامثلعلىكانمنقال؟اللةرسولياهيمنقيل:،واحدة

()2(.الجماعة)هي:روايةوفي

نصوصفإنالراشدين!والخلفاءاللهرسولعهدفيالجماعةهمفالصحابة

والفضل.الزمنفيلسبقهم،إليهمأولاتنصرفإنماالسنةفيالواردةالجماعة

الدين.فيهمالمقتدىالهدىو(ئمةالعلمأهلبمعنىالجطعة:اكفيالمطلب

للكتابالمتبعينالأعلاممن،المجتهدينالعلماءالأئمةهنابالجماعةالمقصود

ذلكعلىاتبعهمومن،عليهمالثهرضوانوصحابتهر!النيلأثروالمقتفينوالسنة

بعدهم.جاءممن

منوجماعة)4(راهويهبنوإسحاق)3(المباركلابنالشاطينسبهالقولوهذا

قيس)6(.بنعمروعنبطةابنوحكاه)5(.غيرهمالسلف

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

وابن0،264،2641:ردم25(،)5/والرمذكلما9456،:ردتم4(،)5/داودأبوأخرجه

والدارجمما(،332/3012،)2/مسندهفيأحمدوالإمام1993،:رقم(،1132)2/ماجه

الشيخوصححه2521،:رقم(،185)2/الأممافتراقبابالسيركتابفيسننهفي

.(53،245،2/3048:)رقمالصحيحةالأحاديثسلسلةفيالألباني

عليها.الكلامسيأتي

زمانه،عالمالإسلامشيخ،الحافظالإمامالمروزيالحنظليالمباركبنالثهعبدالإمامهو

طبقاتانظر:هـ.018سنةتوفي،سخياشجاعاوكان،واللغةوالحديثالفقهجامع

تذكرة(،162)في/الأولياءحلية(،1152/)5للخطيببغدادتاريخ323(،)صخليفة

378(.81/النبلاءأعلامسير(،174)1/الحفاظ

نيسابور،نزيل،الأعلامالأئمةأحد،المروزييعقوبأبو،مخلدبنإبراهيمبنإسحاقهو

النبلاءأعلامسير242(،)14/بغدادانظر:تارلخهـ،238سنةماتوعالمها

")2/83(.*للسبكيالشافعيةطبقات3(،ه)11/8

-."261(.)2/الاعتصامانظر:

482(.)2/بطةلابنالإبانةانظر:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماعهالصهأهللمطئص

أمروماوسطا(أمةجعلناكم)وكذلكئاب:قالحيثالبخاريالإمامقولوهذا

العلمأا(.أهلوهمالجماعةبلزوم!الني

أهلهمالعلمأهلعندالجماعةؤتفسير:قالحيث،الترمذيرجحهماوهو

والحديثأ2(.والعلمالفقه

وعمر،بكرأبو:قالالجماعةعنالثهرحمهالمباركبنالثهعبدسئللمافإنهولهذا

،وفلانفلانماتقدله:قيل،وفلانففلانقال:وعمر.بكرأبوماتقد:لهفقيل

جماعة.السكريحمزةأبو:المباركابنقال

قالوإنماصالحا،شيخاوكانميمونبنمحمدهو)3(حمزةوأبو:عيسىأبوقال

عندناأ4(.حياتهفيهذا

الفرقة.وعدمالحقعلىالاجتماعبمعنىالجطعة:اكلثالمطلب

تعنيالمفهومبهذاوهي،الفرقةوعدمالحقعلىالاجتماععلىالجماعةتطلق

الفرقة.ونبذ،الحقعلىتكونالتيوالجماعةبالحقالاعتصام

القولهذاأنإلمماأشارالشاطيأنإلا)5(0البربهاريالقولهذاإلىأشاروقد

أي-الثانيإلىيرجعالقولهذاؤكأن:قالحيثالسابقةالأقوالبعضإلىيرجع

وهم-الأولالقولإلىيرجعأو،يقتضيهماأيضايقتضيوهو-هناالثانيالمطلب

)1(

)2(

)3(

)41

)5(

)13/328(.-الباريفتحمع-البخاريصحيح

342(.)12/المعبودعونوانظر:467(،)4/الزمذيجامع

وكان،الحجةالإمامالحافظمروعالم،السكريجمزةأبو،المروزيميمونبنمحمدهر

266(،)3/بغدادتاريخانظر:هـ،167.سنةالله3رحمهتوفي،الدعوةمستجاباللهرحمه

385(.)7/النبلاءأعلاآسير023(،)1/الحفاظتذكرة

2(.16)1/للبغويالسنةشرحوانظر:467(،)4/جامعهلاالزمذيأخرجه
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دالجماكلةاللةأثلخانص
ه

11(.الأظهروهو-المسلمينمنالأعظمالسواد

كنتوإنالحقوافقما)الجماعة:!همسعودابنقولالبابهذاومن

()2(.وحدك

فالمراد،الجماعةبلزومالأمرجاءخيث:المعنىهذامؤكدا)3(شامةأبوقالولهذا

الحقلأن،كثيرالهوالمخالف،قليلابالحقالمتمسككانوإن،واتباعهالحقلزومبه

كثرةإلىنظرةولا،وأصحابه!النيعهدمنالأولىالجماعةعليهكانتالذيهو

بعدهم"(.الباطلأهل

الأعظم.السوادبمعنىالجطعة:الرابعالمطلب

عزاوقد،)5(الإسلامأهلمنالأعظمالسوادالقولهذاعلىبالجماعةالمقصود

وغيرهما)7(.،الأنصاريمسعودوأبيمسعودلابنهذاالشاطي)6(

)1(

)2(

)3(

)4(

)51

)6(

)7(

.(2/462)لاعتصاما

الباعإنكارعلىالباعثوانظر:(،951)1/السنةأهلاعتقادشرحفياللالكائيأخرجه

07(.11/القيملابناللهفانإغاثة22(،)صشامةلأبيوالحوادث

شامةبأبيالمعروف،الشافعيعمد،أبوالدينشهابإسماعيلبنالرحمنعبدهو

المعانيك!براز،الجودةالعديدةالتصانيفصاحب6الأعلامالفقهاءمن،المقدسي

الروضتينعلىالذيلهـ.انظر:665سنةماتوغيرهما،،الدولتينأخبارفيوالروضنين

.4911)صهـ(،)665وفياتللذهيالإسلامتاريخ)93(،شامةلأبي

22(.إصوالحوادثالبدعإنكارعلىالباعث

للخطيبوالمتفقهالفقيه4(،2191/الأثيرلابنالحديثغريبفيالنهايةانظر:

25(.316/13،35/121،)13/حجرلابنالباريفتح(،161)1/

اشتهرالمحفق،العلامةالشاظي،إسحاقأبو،اللخميمحمدبنموسنىبنإبراهيمهو

الإسلاميالفكرأعلامانظم:هـ.لأ09سنةمات،وغيرهماوالموافقاتالاعتصامبكتابه

77(.)صعاشورلابن

261(.21/الاعتصامانظر:
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!الجماعةالصنهأهلئصكط

وأهلوعلماؤهاالأمةمجتهدواالجماعةفييدخلالقولهذافعلى":قالثم

لهمتابعونلأنهم؟حكمهمفيداخلونسواهمومنبها،العاملونالشريعة

نهبةوهمشدواالذينفهمجماعتهمعنخرجمنفكلبهم،ومقتدون

")1(.....الشيطان

والقفماةوالأمراءءالعل!منوالعقدالحلأهلبمعنىالجطعةالحامس:المطلب

بعضهم.(ووايأعيان

إذاالمسلمينجماعةهيالجماعةوأن،الثهرحمه)2(الطبرياختارهماوهذا

فيماالأمةفراق.عنونهىبلزومهوالسلامالصلاةعليهفأمرأمير،علىاجتمعوا

)3(.عليهمتقديمهمنعليهاجتمعوا

بالجماعة"والمراد)6(:بطالابنيشيرهذاوإلمماأيضا)5(،)4(العربيابنقولوهذا

)7(.عصر"كلمنوالعقدالحلأهل

1)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(162)2/لاعتصام

المؤرخالمحدثالفقيهالعالمالإمام،الطبريجعفرأبوكثير،بنيزيدبنجريربنمحمدهو

بغدادتاريخانظر:هـ،031عامببغدادتوفي،المشهورةالتصانيفصاحبالمفسر،

267(.141/النبلاءأعلامسير1162،)2/

264(.)2/الاعتصام(،474)2/!الطبريتاريخانظر:

فيالمالكيةإمام،الإشبيلي،الأندلسيمحمد،ابو،العربيبن.مجمدبناللهعبدبنمحمدهو

2(.01/42)المؤلفينمعجمانظر:هـ،435سنةمات،بالأندلسعصره

31(.411/السننمعالموانظر:(،51)9/الأحوذيعارضةانظر:

له،بقرطبةبالحديثالعلمأهلمن،الحسنأبو،بطالبنالملكعبدبنخلفبنعليهو

)3/283(،الذهبشذراتانظر:4!94سنةمات،البخاريضحيحعلىشرح

2(.في5)4/للزركليالأعلام

316(.)13/الباريفتحانظر:

-.384(.)6/الأحوذيتحفةانظر:أيضا.المباركفورياختياروهو
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دالعماكللأالصةأورمطئص
ه

السابقة:والمعانيالمعنىهذابينالتوفيقمحاولاحاصلهماالشاطيقالولهذا

وذلكوالسنةللكتابالموافقالإمامعلىالاجتماعإلىراجعةالجماعةأن"وحاصله

الأحاديثفيالمذكورةالجماعةمعنىعنخارجسنةغيرعلىالاجتماعأنفيظاهر

)1(.مجراهم"جرىومنكالخوارج،المذكورة

الجطعة.معنىا!دس:المطلب

الجماعةأنالحمد،ولتهبينهااختلافلاف!نهاالمعانيهذهمنسبقماخلالمن

اقوالخمسةفهذه":الشاطيقالولهذا،الاعتباراتيحميعالسنةلأهلوصفهي

")2(.بالأحاديثالمرادونوأنهم،والاتباعالسنةأهلاعتبارعلىدائرة

أهله،وهمالحقعلىكانوالأنهمذلكفإن،بالصحابةفسرتوإنفالجماعة

والاجتهادالعلمأهلمنذلكعلىتبعهممنثم،وقتهمفيالأعظمالسوادوكانوا

وان،-وأهلهالحقاتباعمنوصفهمعلىكانمنوذلك-الحقعلىالجتمعين

دينهم.أمورفيإليهملرجوعهملهم،تبعالمسلمينعوام

غيرفيطاعتهعليهموجبمسلمإماملهمكانف!نالجماعةهمكلهمفهؤلاء

.وغيرهالطبريقولمنذلكيفهمكما،حولهوالاجتماع،اللهمعصية

تبعهمومنلهموالتابعودنالصحابةهمالجماعة:فيقالهذايختصرأنويمكن

تبعهمومن،والسنةالكتابمنهجعلىالسائرينالجتهدينالعلماءمنبإحسان

فواجبمسغإماملهمكانوإنعفيها،ومنالأزضالثهيرثأنإلىذلكفي

.(2/562)لاعتصاما(1)

.(2/562)لاعثصاما(2)
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دالجاعةاللةأهـلهخاثصه
وأينماكانأينماالحقمعالمسلمفليكنلالا،حولهوالاجتماع،طاعتهعليهم

وجد)1()2(.

صامامهم(.المسلمينجماعة)تلزم:فيهوالذي!هاليمانبنحذيفةحديثفيوردكما()1

8407(.:رقم35،)13/البخاريأخرجه

موقف262-265(،)2/للشاطيالاعتصام)3/793(،القيملابنالموقعينإعلامانظر:)2(

لجمالالجماعةلزوموجوب11/18(،المحمودالرحمنعبدد.الأشاعرةمنتيميةابن

وسطية(،167)صالهاديعبدلمحمدالكبرىالانطلاقةمعالم(،بعدهافما69)صبادي

هـ98(.7)صباكريممحمدللشيخالسنةأهل
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-،قي

الزابعالقصل

ون!صالجناغةواالممئنلإأط!ثعبريص

مباحث:ثلاثةوفيه

واتجقاغةالسئةبأفلالئشفيلىالآضل:الآوذاتبخذ

واتجقاغة.الس!ئةأفلتعري!:الثافياتبخمث

واتجظغة.السئنةأفلقففوئم:الثال!ثاتبذئ

3

!ه،-
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دالعماعةالصنلأأووخطنصه

الأولالمبحث
والجماعةالسنابأهلالتسميلبالأصل

فيوردماهووالجماعةالسنةبأهلالتسميةالسلفاستمدمنهالذيالأصلإن

ولزومإليهماوالتحاكم،والسنةالكتابباتباعالأمرمنالشرعيةالنصوص

بعضها.عرضوسيأثيجدآكثيرةوهي،الجماعة

والسنة.ال!بإلىالرجوع:الأولالمطلمب

،والأعمالالأقوالبهيوزنالذيالأساسيالمصدرهماوالسنةالكتابأنوذلك

بهما.والاعتضامبهماوالعملياتباعهماالأمر0.علىالكثيرةالأدلةجاءتفقد

رسوله!وطاعةالثهطاعةتوجبجمثرة.آياتجاءت.الكريمالقرآنمن:اواة

ذلك:فمنذلك،فيوترغب

وقوله!)1(.ئزخموئتغلثمؤآلرشوكآللةؤاطيغوأ)وعلا:جلالثهقولي

آلنبمنينغقيهمآدتةاتغتمآللأينقعؤلبكقا4ؤآلرشوكآدتةئط!عؤقن):تتعالى

تعالمما:وقوله!)2(.!زييقااؤلبذؤخسمنؤآلطحلجينجؤآلشتهذآءؤآلصبذيف!ن

زشويتاغلىانضاقآغقئؤأتؤلثئتمقإنؤآضذزوأآلرشوكؤاطيغوأآدئةؤاطيغوأ)

.ا!ابهذافيالواردةالآياتمنذلكغيىإلى!)3(.!آلمييمانآثتقغ

ج!اللهرسولخطب:قالعنهماالثهرضيعباسابنعن.النبويةالسنةمنثانيأ:

أبداثف!لواللنبهاعتصمتمإنماليكملركتإيئاكسايها)يا:فقالالوداعحخةفي

.132الآية،عمراناكلسورة()1

96.الآيةالنساء،سورة)2(

29.الآية،المائدةسررة)3(
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دالعماعةالصنةأوللخصائص

وسنتى(11(.اللةكتاب

ه

خطبإذا!هاللةرسول)كان:قالعنهماالثهرضيالثه)2(عبدبنجابروعن

ومساكم،صبحكم:يقول،جيشمنذركأنهحتى،غضبهوالثشدصوتهوعلاعيناهاحمرت

محدثانهاالأموروشرعمد،هديالهديوخ!اللةىبالحديثخ!رف!نبعدأما:ويقول

()3(.ضلالةبدعةوكل

منكميعشمنأ...ف!نه:ص!الثهرسولقال:قال!قساريةبنالعرباضوعن

وعضواها،تمسكواالراشدينالمهديينالحلفاءوسنةبسنتىلعليكم،كثرااختلافا!سرى

بالنواجذ()4(.عليها

الئاني.البابمنالأولالفصلفيتفصيلمزيدوسيأتي

عليها.والحثالجطعةبلزومالأمر:الثافيالمطلب

الجماعة،تجاهالواضحالاهمامليجدوالسنةالكتابنصوصفيالمتأملإن

الافزاق.ونبذ،الجماعةلأهميةإلاذلكوماذلك،وفضلبلزومهاوالأمر

آدثةآتقوأقياقنوأآئلأينتايها):تعالىقولهمنها:كثيرةنصوصفيوذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

،(:"9161)رقمبالقدر،القولعنالنهيباب،الجامعكتابفيالموطأ،فيمالكأخرجه

وغيرهم.(،1411/)5الكبهبىىالسننفيوالبيهقي39(،11/المستدركفيوالحاكم

أبايكنىالخزرجيالأنصاريحرامبنعمروبنالثهعبدبنجابرهو:اللهعبدبنجابر

لهوكانت،للسننالحفاظالمكثرينمنكانصي،وهوأبيهمعالثانيةالعقبةشهدالثهعبد

ماتمن%نجروكانهـا74سنةبالمدينةماتالبيم،عنهيؤخذالنبويالمسجدفيحلقة

الاستيعاب2(،70)2/للبخاريالكبير0التاريخأنظر:،العقبةشهدجمنبالمدينة

.001-!إ(.4؟لما)الصفوةصفلأ222(!،/1)

.ة؟-.-67؟،-وكير،؟:رقم(،خ3111/مسلمأخرجه

!:،--.!.تخريجهتقدم
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كلة!ا!ماال!لةئصأووكاثط
ؤلآتجييقاآلل!نختلؤآغتصئوأ!مشصيمونؤانئمإ؟تمولقؤلآئقاتإءخق

!)2(.إخؤيهآئمؤيئونإنتا)وعلا:جلوتوله!)1(.تقرفوأ

قاتغدمنؤآختقفوأتقرفوأكأثذينتكوئوأؤلآ)وجل:عزوقال

ؤتشؤذؤخوهتتتضقغطيو!تؤتمغذالثقثمؤاؤلبذآثميتث!آءط!

آلغذاباقذوفوأإيضيكتمتغذأكقزئمؤخوففتمآشؤدتآثلأينقا"ماؤخوه

لمحتهافثمآلمح!زحم!!نىؤجوفهتمآثتضهتآثذينؤائاهتكفزونكنغيقا

!!)3(.خلدون

اثنتينعلىالنصارىوافترقت،فرقةوسبعينإحدىعلىاليهود)افترقت:!وقال

قيل:،واحدةإلااكرليكل!لرقةولمبعينللاثعلىالأمةهذهوستفترق،لرقةوسبعين

رواسة:وفيواصحابي()4(،اليومعليهأنامامثلعلى!نمنقال؟اللةرسولياهيمن

()":.الجماعة)هي

)6(.بابهفيمفصلاذلكوسيأتيوالسنةالكتابنصوصمنذلكغيىإلى

.201الآية،عمراناكلسورة)1(

.51الآية،الحجراتسورة)2(

.1ا-5570الآيات،عمرانآلسورة)3(

تخريجه.سبق)4(

بنوعوف،ومعاوية،مالكبنأنس:منهمالصحابةمنعددعنالروايةهذهجاءت)5(

كتابالسننفيماجةوابن(،512،145)3/أحمدالإمامفرواه:أنسحديث.أمامالك

وأبو(،521)4/أحمدالإمامفاخرجه:معاويةحديثوأماوغيرهما،)3993(،الفق،

،1252:رقم(21185/سننهفيوالدارمي7945(،:)رقم،السنةكتاب،سننهفيداود

مالك:بنعوفحديثوأما،وغيىهم(،65،2،1:)رفمالسنةفيعاصمأبيوابن

32()1/السنةفيعاصمأبيوابن2993(،:)رفمالفقكتابفيماجهابنفاخرجه

.(40،22941؟)رقمالصحيحةالسلسلةانظر:وغيرهما.63،:رقم

http://www.al-maktabeh.comالثامن.الفصل،الرابعالبابانظر:)6(



العماعلىفىال!فةأمل!طنص
!

الثافيالمبحث

والجماعةالسنةأهلتعريف

لأيالحقيقيالمدلولإلىللوصولكبرىأهميةلهالمصطلحاتحدودمعرفةإن

فزاهم،المصطلحاتحدودضبطفييتفننونالعلمأهلتجدولهذا،شرعيصطلح

هذاأسلكولعلي،الإضافيوالتعريفاللقيالتعريفجهةمنذلكإلىيتطرقون

السبققصبلهمالذينالسالفينبأعلامنااقتفاء،والجماعةالسنةاهلحدفيالمسلك

.البابهذافي

والجطعة.السنةلأهلالاضاليالتعريف:الأولالمطلب

وأهلبهالناسأخص:الرجلأهل:يقالبه،الناسأخصهمالشيءأهل

بهإا(.يدينمنالمذهبوأهلبه،يدينمنالإسلاموأهل،سكانهالبيت

لها.واتباعابهاتمسكاوكثرهمبهاالناسأخصهم:السنةأهلفمعنى

ذكرهتقدمكماالسنةمعنىأنالماضيينالفصلينخلالمنللباحثيتضحومما

الاعتقادمنالشرعأمورجميعتتناولكانتالسلفعنالسابقةالآثارخلالمن

فيالشبهاتمنسلمماعلىيطلقالعلمأهلمنكثيرعثدصارثم،والعبادة

الاعتقادلأبوابشاملةإذافهيوالآلوسي،رجبابنعنسبقكما،الاعتقاد

.والسلوكوالعمل

العلماءمنبإحسانتبعهمومنلهموالتابعونالصحابةفهمالجماعةوأما

الثهيرثأنإلىذلكفيتبعهمومن،والسنةالكتابمنهجعلىالسائرينالجتهدين

والاجتماع،طاعتهعليهمفواجبمسلمإماملهمكانوإنعليها،ومنالأرض

.تقدمكماوجد،وأينماكانأينماالحقمعالمسلمفليكنوإلا،حوله

92(.)11/العربلسان155(،)1/اللغةمقاييسمعجمانظر:)1(
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!ابماعةالصةأووفطئص

النبويبالمنهجالمتمسكونهم:والجماعةالسنةأهلتعريفيكونهذافعلى

فيوالسنةالكتابمنهجعلىبالحقالقائمين،بعدهمومنوالتابعينالصحابةمن

وغيرها)1(.والقولوالعملوالسلوكالاعتقادمنالدينأمورجميع

والجطعة.السنةلأهلاللقيالتعريف:اكيئالمطلب

هنا،العلمأهلبهعرفهماوبينتقريرهتقدممابينكبيراختلافهناكليس

فم-:والجماعةالسنةأهلتعريففي-تيميةابنالإسلامشيخيقولهذاوفي

المهاجرينمنالسابقونعليهاثفقوما!رسولهوسنةاللهبكتابالمتمسكون

ب!حسان)2(.اتبعوهموالذينوالأنصار

أهلمذهبأي-ف!نه:الاتباعجانبعلى-الدهرحمه-مركزاأيضاويقول

كانذلكخالفومننبيهمعنتلقوهالذينالصحابةمذهب-والجماعةالسنة

3(.حجتماالصحابةإجماعأنعلىمتفقونفإنهموالجماعةالسنةأهلعندمبتدعا

فإنهم،البدعةفأهلعداهمومنالحقأهل..السنةؤأهل:حزمابنوقال

اتيعهمومنالحديثأصحابثم،التابعينخيارمننهجهمسلكومنالصحابة

الأرضشرقفيالعواممنبهماقتدىومنهذايومناإلىفجيلاجيلاالفقهاءمن

41(.وغربها

وردقدأنههناأنبهأنبييجدرأنهإلاالآتيالمبحثفيتفصيلمزيدوسيأتي

شرح78(،)صالعقلد.والجماعةالسنةأهلمفهوم44(،)3/الخالصالدينانظر:()1

الحمويةبتلخيصالبرلةربفتح(،اهإصنالفوزانصالحللشيخالؤاسطيةالعقيدة

1(.ه)صالحثيمينصالحبنمحمدللشيخ

375(.)3/تيميةابنفناوىمجموع)2(

21/482(.السنةمنهاج)3(
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"العماكل!ال!لهأثلكطئص

اكتفاء،قليلأنهإلامنفردا)1(الجماعةولفظ،منفرداالسنةأهللفظاستعمال

لاماهي":السنقىعنسئللمامالكالإمامقالكماالآخرعنللتعبيربأحدهما

تتيعوأؤ،قاتيعوةمشتقيماجمزطىقذاؤان)وتلا:السنةغيرلهاسم

)2*3(.الآية!شييلإءغنيكتمقتقر!قآالثمئل

مدلوليبينالتناسبلوجودوذلك،المصطلحينبينالجمعالأشهربل

علىوتجدهاإلاالحقعلىهيالتيجماعةمنمابل،والسنةالجماعةالكلمتين

أشاروقد،الجماعةمنوهوالحقعلىفإنهبالسنةمهتدياكانمنوكذلك،السنة

نأكمابالجماعةمقرونةالسنة"فإنقائلا:هذانحوإلىتيميةابنالإسلامشيخ

البدعةأهل:يقالكما،والجماعةالسنةأهل:فيقال،بالفرقةمقرونةالبدعة

.(4)لماقةلفروا

.12صهاللقبهذاعلىالكلامسيأتي()1

.153الآية،الأنعامسورة)2(

4-3(.)1/القفاريناصرد.التفريبمسألة58(،11/الاعتصامانظر:)3(

.(1/24)لاستقامةا(41
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!العماعةال!تأووكطثص!

اذلثاتبخث
واتجقاغةالسنلأأفلقففوئم

والتابعونالصحابةعليهكانماهووالجماعةالسنةأهلمذهبأنعرفناقد

،والسلوكوالعملالاعتقادفيبالسنةالمتمسكونوغيرهمالأعلاممنتبعهمومن

والتمسكالعملعلىوالحثبها،الأخذفيمجتمعين،السنةإلىإلاينتسبونلافهم

بشيءوالجماعةالسنةأهلمصطلححقيقةعلىالكلامسيأتيالمبحثهذاوفيبها،

وعلىوسببها،،التسميةهذهتاريخعننبذةإلىسأتعرضولذلك،التفصيلمن

إطلاقها.يصحمن

والجطعة:السنةبأهلالتسميةنشأة:الأولالمطلب

رضوانالصحابةهموالجماعةالسنةأهلمبدأانالسابقالعرضمنعلمقد

المعنى.حيثمنفهذا،عليمالثه

ئشرحبالموسومكتابهيفتتححيثالثهرحمهاللالكائيالإمامصنيعلهذاويشهد

اللهرسولبعدبالإمامةترسمواالذينالدينأئمةبذكروالجماعةالسنةأهلاعتقاد

الصحابةمنوالدينالعلمأئمةوبقية،بعدهالثلاثةوالخلفاءبكرأبيبذكرفيبدأ!

)1(.زمنهإلىوالتابعين

بذلكقصدهموكان،الفتنظهوربعدإلايطلقلمف!نهاللقبهذاإطلاقوأما

غ!يرهم.منالحقمنهجعلىكانمنتمييز

وذلك،الضالةالفرقنشأةتبحثكمافيهالبحثالمطلبهذامنالقصدفليس

http://www.al-maktabeh.comبعدها(.فما31)1/السنةأهلاعتقادشرحانظر:()1



رالعماكللأال!مةأووخطئص

تلقوهالذيعليهمالثهرضوانالصحابةمذهبهووالجماعةالسنةأهلمذهبلأن

.!النيمن

نشأةلاالمصطلحبهذاالتسميبدايةعنهوهناعليهالكلامأريدالذيبل

تقدمكماالشرعيةالنصوصمنمستمدةإنهاإذالشميةأصالةفيشكولاائستمى،

ذلك)1(.

علىالكلاممنالسلفإليهيتطرقمابينيخلطلئلاهناعليهالتنبيهوقعوإنما

منفرقةوالجماعةالسنةأهلكونيدعيمنوبين،المصطلحبهذاالتسميبداية

)2(.وعصورهالإسلاميالناريخحقبعبرحدثتالتيالفرق

أيامأواخرفيظهرإنماوالجماعةالسنةأهللقبفانبدءإلىوعودا

وقعتفلماالإسنادعنيسألونيكونوا"لم)4(:سيرينابنقالفقد)3(،الصحابة

إلىوينظر،حديثهمفيؤخذالسنةأهلإلىفينظر،رجالكملناسمواقالوا:الفتنة

)"(.!حديثهميؤخذفلاالبدعأهل

94.صانظر:)1(

43(.)1/التقربمسألة266(،إصجنديلأنررالإسلامعلىالمؤامرةانظر.)2(

)فماما:قال!،وجوهوثسودوجوهلبض)يوم:تعالىقولهتفسيرفيأثرعباسابنعنورد)3(

فياللالكائيأخرجه00(،.العلموأولواوالجماعةالسنةفأهلوجوههماببضتالذين

،غيرهإلى63(،)2/المنثورالدرفيالسيوطيوعزاه74(،:)رقمالسنةأهلاعتقادشرح

رمي:ربهعبدبنميسرةشيخهفيالبخاريوفال،مجهولمنكرعمروبنمجاشعسندهوفي

يصح.لاهذاعلىفالأثر)4/423(،الاعتدالميزانانظر.بالكذب

ثلاثيننحوأدرك،التابعينكبارمن،المشهورالإمامبكر،أبو،سيرينبنمحمدهو)4(

والتعديلالجرحانظر:هـ.511سنةوتوفي!عمرخلافةأواخرفيولدصحابيا،

6(.60)4/للذييالنبلاءأعلام0،8"(!-سيم71/

15(.)1/صحيحهمقدمةفيمسلمأخرجه)5(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


رالعماعةال!د5أولفطثصه
)1(:السختيانيأيوبقولذلكومن،اللقبهذااستعمالفيالسلفتتابعثم

سفيانوقالأعضائيأ2(،بعضأفقدوكأنيالسنةأهلمنالرجلبموتأخبر%ني

عقيدتهمقدمةفيالطحاويوقالوالجماعةأ4(،السنةأهلأقلفا)3(:الثوري

051(...والجماعةالسنةأهلاعتقادبيانذكرفذا:المشهورة

التسمية،حيثمنشرعيأصللهوالجماعةالسنةأهللقبأنيتبينسبقومما

ذلكأنمنبعضهميظنهمايدفعوهذا،قديموأنه،الاستعمالحيثمنوكذلك

اهلؤمذهب:تيميةابنالإسلامشيخقال،الأربعةالمذاهبأئمةأيامفيعرفإنما

)6(والشافعيومالكحنيفةأبايخلقأنقبلمعروفقديممذهبوالجماعةالسنة

خالفومن،نبيهمعنتلقوهالذينالصحابةمذهبف!نه-عنهماللهرضي-وأحمد

اشتهرقدكانلىانحنبلبنوأحمد...،والجماعةالسنةأهلعندمبتدعاكانذلك

كانتالسنةإنبلقولا،ابتدعأوبقولانفردلأنهذلكفليس..السنةبإمامة

إليهاأ7(.ودعاعلمهاقبلهمعروفةموجودة

)1(

)21

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

إهـ.31سنةمات،المشهورالعلمالإمام،السختيانيبكرأبو،تميمةأبيبنأيوبهو

61(.5؟)رقمالتهذببتقريب،(135)1/الحفاظتذكرةانظر:

6(.65-أ)1/السنةأهلاعتقادشرحانظر:

حجة،إمامعابد،فقيهثقة،الكوفياللهعبدابو،الثوريمسروقبنسعيدبنسفيانهو

2458(.:)رقمالتهذيبتقريب2(،)1/53الحفاظتذكرةانظر:هـ.161سنةمات

64(.)1/السنةأهلاعتقادشرحانظر:

(.ه)ص-مانعابنالشيخبتعليق-والجماعةالسنةأهلعقيدة

لىامامتهمثقتهمعلىالمجمعالأربعةالأئمةأحد،المطليثمالقرشيإدري!بنمحمدهو

البرعبدلابنالانتقاء56(،)2/بغدادتاريخانظر:هـ.402سنةمات،وعدالتهم

66(.)ص
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!الجماعةالسنهأهلفطثكل
ه

والجطعة:السنةبأهلالتسميةسبب:اكفيالمطلب

وأوضح،تيميةابنالإسلامشيخبي!نهقدفإنهاللقببهذاالتسميةسببعنأما

منالأولينسبيلواتباعوظاهرا،باطنا!اللهرسولآثارلاتباعهمراجعذلكأن

الجماعةلأن؟الجماعةأهل:وسمواقاذ-ب!حسانتبعهمومنوالأنصارالمهاجرين

القوملنفساسماصارقدالجماعةلفظكانوإن،الفرقةوضدهاالاجتماعهي

والعلم.الدينفيعليهيعتمدالذيالثالثالأصلهووالإجماع؟المجتمعين

ماجميع-والإجماعوالسنةالكتابأي-الثلاثةالأصولبهذهيزنونوهم

11(.بالدينتعلقلهمماظاهرةأوباطنةوأعمالأقوالمنالناسعليه

والجطعة.السنةأهلمصطلحمعنى:الثالثالمطلب

العصورفيوكانالعصور،ع!بر،الناستناقلهقدوالجماعةالسنةأهللقبإن

يطلقصارأنهإلاوأهلها.البدعةيقابلمافييستخدمذلكعلىمشىومنالمفضلة

ذلك:بعدإطلاقان

.عامإطلاقا-

.خاص!اطلاق2-

جميعفيهيدخلالمعنىوهذاوالجطعة.السنةاهلللقبالطمالاطلاقأولا:

لأنوذلكسني،وهذارافضيهذا:فيقال،الرافضةعداالإسلامإلمماالمنتسبين

السنيضدتعرفلاالعامةفجمهورالسنةبمخالفةعندهمالمشهورونهمالرافضة

رافضيا)2(.لستمعناهف!نماسنيأناأحدهمقالف!ذا،الرافضيإلا

.()3/157تيميةابنفتاوىمجمرع()1

356(.)3/تيميةابنفتاوىمجموعانظر:)2(
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دالجماكلهالصنةاثلخطثص

السابقمنأخصالمعنىهذا.والجماعةالسنةأهلللقبالحاصالاطلاقثانيا:

الأهواءأهلسائربذلكويخرج،البدعمنالخالصةالمحضةالسنةأهلبهوالمراد

.والبدع

الثلاثة،خلافةأثبتمنبهيرادالسنةأهلفلفظ:تيميةابنالإسلامشيخقال

أهلبهيرادوقد،الرافضةالاالطوائفجميع-السنةأهلفيأي-ذلكفيفيدخل

:ويقولتعالىلثهالصفاتيثبتمنإلافيهيدخلفلا،المحضةوالسنةالحديث

الأمورمنذلكوغيرالقدر،ويثبت،الآخرةفييرىالثهوان،مخلوقغيرالقرآن

والسنة11(.الحديثاهلعندالمعروفة

الثابتونهمالسنةأهل5:يقولحيث)2(السجزيالإمامتوضيحآهذاويزيد

أصحابهعنأو!الرسولعنالثهرحمهمالصالحالسلفإليهمنقلهمااعتقادعلى

لأنهم!؟الثهرسولعنولاالكتابفينصفيهيثبثلمفيماعنهمالثهرضي

نأمنأظهروهذا،سنتهمواتباع،آثارهمباقتفاءامرناوقد،أئمةعنهمالثهرضي

برهانأ3(.إقامةإلىيحتا!

والجطعة.السنةأهلعندالانتساب:الرابعالمطلب

الألقابهذهأنوذلك،الباببهذاتتعلقالتيالمهمةالمسائلمنالمسألةهذه

عليهاالكلامفيوسأتعرض،والبدعالفرقطهوربعدإلاظهرتما،إليهوالنسبة

أمرين:إلى

22(.1)2/وانظر:(،163)2/السنةمنهاج(1)

من،سنةصاحبالكبير،الإمام،السجزي،الرائليحاتمبنسعيدبناللهعبيدهو)2(

النبلاءأعلامسيرانظر:هـ.444سنةتوفيالفرآن،مسألةفيالكبرىالإبانة:مصنفاته

/17()654.
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رالعماعهاللةأووكطئص
ه

والجماعة.السنةأهلانتسابا-

والجماعة.السنةأهلإلىالانتساب2-

منهاجعلى!النيوفاةعندالمسلمونكان.والجماعةالسنةاهلانتسابأولا:

وأمسلمأوكافرإلاثمةكانفمانفاقا،وأضمروفاقاأظهرمنغير،الدينفيواحد

منافق.

الصحابةانإلا،للمسلمينإمامآينصبفيمنالخلافوقع!النيوبوفاة

.!الثهرسولبعدخليفةبكرأبيتنصيبعلىاتفقوا

رقعةواتسعتالإسلامفتوحاتظهرتزمنهوفي!هعمرالخلافةتسلمثم

المؤمنينأميربمقتلالفتنوبزغتالبابانكسرحتىكذلكالأمرزالوما،الإسلام

.إبرةمغرزفيهالثهرحملافاجرمجوسييدعلىعمر،

فسارعنه،الثهرضيعثمانالمؤمنينأميربيعةفتمتبالمسلمينالثهلطفثم

كدراليهوديالمجوسيعبثلكن!،وعمربكرأبيصاحبيهسيرةعلىبالناس

رأسعلىوكان،الهدامةالدعواتونشطت،الهرجأبوابوتفتحت،الحياةصفو

الهمج،ناروأشعل،الدينباسمتلبسالذي،الطاغيةالخبيثسبأبنالثهعبدالفتنة

عنه،الثهرضيعثمانبمقتلالمصيبةوقعحتى،سوادهموتكثيرالآذانفيبالنفخ

!ه.طالبأبيبنعلنيبعدهالخلافةوتولما

حتى،والجملصفينفيالحروبفيهداربعدهصراعفيالأمةاستمرتوهكذا

الحسنتنازلبعدلمعاويةالبيعةتمتثمهـ،54عامرأسفيمظلوما!بهعليقتل

ء)1(.الأمةشملومراعاةالمسلمينلدماءحقنا!عليابن

أعلامسير:والجماعةالسنةأهلعنالضالةالفرقانشقاقلقضيةالتوسعمنلمزيدانظر()1

السننتهذيب(،15ا-ا47)1/القيملابنالمرسلةالصواعقا-237(،136/)1النبلاء

زيدأبياللهعبدبنبكرللشيخالانتماءحكم(،ااط7)1/الاعتصام61-62(،)7/

ا!2(.7)ص
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!العماعةال!د5أووفطفصفي

،الإسلامتزايداستمر)ثم:التاريخيالواقعهذاوصففيالشاطيقال

إلى!الصحابةقرنوكثر،موتهبعدومنص!النيحياةمدةعلىطريقهواستقام

القدركبدعة،المضلةالبدعإلىوأصغوا،السنةعنالخروجنوابغفيهمنبغتأن

قوله:فيص!الصادقبهوعدحسبماتتكاثرالفرقتزللمثم...الخوارجوبدعة

علىأمتيوتفزقذلكمثلوالنصارىفرقةوسبعينإحدىعلىاليهودإافزقت

...والأهواءالبدعالسنةسوادعلىفتكالبت....()1(،فرقةوسبعينثلاث

إليه.الغربةوصفعودمن!نبيهوعدمااللهولينجزن

مالكثرةأنهاغيراللهأمريأتيحتىالسنةأهلجماعةتثبتأنبدلا:قالثم

يزالونلاموافقتهمإلىاستدعاءوالبغضاءالعداوةوتناصبهمالضالةالفرقتناوشهم

الأجرلهميضاعفوبذلكوالنهار،الليلآناءوقراع،ومدافعة،ونزاعجهادفي

العظيمأ2(.الثوابويثيبهمالجزيل

الحقعنيدافعونالنبوةمنهاجعلىدرجواالذينوالجماعةالسنةأهلزالفما

لحضةولاعنهاينفصلواولمالأمصار،جميعوفيوالعصور،الأزمنةعربرإليهويدعون

ومن!النيسوىإليهينتمونشخصلهمفليش،برسمولاباسملاواحدةزمنية

لهموليس،)3(والسنةالكتابمنهاجسوىؤمنهاجرسملهموليس،أثرهقفى

الفرتمةوهيالمنصورةالطائفةوهيالجماعةهيجماعتهمبلالمسلمينمنجماعة

الذيإنما،تميزهخاصةسمةإلىيحتاجلاالأصلإذ،الجماعةأصلوهمالناجية

عنانشقتالتيالضالةالفرقتلكممنالأضل،!نالخارجهومعيناسمإلمأيحتاج

المسلمين.جماعة

)1(

)2(

)3(

تخريجه.تقدم

.(ااط7)1/الاعتصام

http://www.al-maktabeh.com.(174)3/السالكينمدارجانظر:



!العماعةال!صهأووهطئكل

فيوللمسلمين،وصفائهمجموعهفيل!سلامالطبعيالامتداديمثلونبحقفهم

وائتلافهم)1(.اجتماعهم

الإسلامإلمماإلامنسوبلقبالبدعظهورقبلوالجماعةالسنةلأهليكنفلم

آتجتتنكثمفؤجقابهءخقآلئ!فيؤخهذوأ):تعالىاللهقال،معناهفيكانوما

آلمشيمإنشمنكئمفؤإترهيزاييكثميلةخرتجيقآلذيننفيغقيتهؤتجغلؤقا

آلناير!غلقلثئهذآةؤتكوئوأغقحكؤاشهيهآلرشولييتكونقذاؤفيقتلمن

)2(.الآية

الذينالجتبونفهماجتباهمأنهنعالى"فأخبر:الآيةهذهتفسيرفيالقيمابنقال

والمرسلين،النبيينبعدخلقهمنوصفوته،وخاصتهأهلهوجعلهم،إليهالثهاجتباهم

بالمحبةويفردوه،أنفسهملهفيبذلوا،جهادهحقفيهيجاهدواأنتعالىأمرهمولهذا

علىاختارهمكما،سواهماكلعلىمحبوبامعبوداإلهاوحدهويختاروه،والعبودية

بألسنتهمإليهيتقربونالذيومعبودهمإلاههموحدهفيتخذونه،سواهممن

...،سواهمنعلىحالكلفيفيؤثرونه،وإرادتهمومحبتهموقلوبهم،وجوارحهم

لشأنهمورأفةبهماعتناءأوجدهمأنبعدكذلكوسماهمبهمنوهأنهتعالمماأخبرثم

)3(."لفدره!اعلاء

العلمأهلبينهالذيهوالاجتماعفيالأصلهموالجماعةالسنةأهلوكون

لمالكن،الإسلامدينهي-السنةأهلأي-ؤطريقتهم:تيميةابنالإسلامشيخقال

واحدةإلاالنارفيكلهافرقةوسبعينثلاثعلىستفزقأمتهأن!النيأخبر

الانتماءحكم292(،)صحلميلمصطفىالأسلاميالفكرفيالخلافةنظامانظر:)1(

2(.صا)28

78.الآية،الحجسورة)2(

223(.31/التفسيربدائعوانظر:(،16اط67)4/الموقعينإعلام)3(
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رالجماعهال!نةأثلفطئص

السنةأهلهمالشوبعنالخالصالمحضبالإسلامالمتمسكونصارالجماعةوهي

.(والجماعةأا

إلانسبلهمليسالذينهمالسنةأهلأنالسلفمنجمععنوردولهذا

ولا،الضالةالفرقمنغيرهمولاقدريةولاجهميةولابرافضةليسواوأنهم،السنة

.للأهواءيتعصبون

السنةغيرلهاسملاماهي5:السنةعنسئللماالثهرحمهمالكالإمامقال

غنليهتمقتقزفآلشئلتئ!غوأؤلآقاتيغوةئشتقيتاصزطىقذاؤانوتلا:)

)2*3(.الآية!شييليما-

قدريولاجهميلابهيعرفونلقبلهمليسالذينالسنة"أهل:أيضاوقال

)4(."رافضيولا

لمالأهواءذكرتإذا"الذي:قال؟السنيمن:سئللماعياشبنبكرأبووقال

)5(.منها"لشيءيتعصب

فيوماالإسلامإلىنسبتهمكانتوالجماعةالسنةأهلأنهذامنفالحاصل

التيالشرعيةالألقابأظهروا،والبدعالفقظهرتلمائمالإسلامصدرفيمعناه

منالمستمدةالألقابومن،الباطلمنالحقليتبينالضالةالفرقعنتميزهم

بقيةذكروسيأتي،بيانهسبقكماوالجماعةه،السنةأهل:والسنةالكتابنصوص

915(.)3/تيميةابنفتاوىمجموع)1(

.153الآية،الأنعامسورة)2(

59.صقريباتقدم)3(

3(.ه)صالبرعبدلابنلانتفاءا:انظر(4)

.1172لم)3السالكينمدارجانظر:ولمزيدذلكعلىالكلامتقدم)5(
http://www.al-maktabeh.com



دالجماعةال!دةأووخطئص
ه

لها)1(.مقرينجيلبعدجيلاالعلماءتناقلهاوالتيالشرعيةالألقاب

والجماعةالسنةأهلمصطلحمدلولإنوالجطعة.السنة(هلإلىالانتسابثانيا:

الانتسابمنيمنعولاولأصالته،إليهيدعونمالصحةإليفمينتسبالمؤمنمجعل

والسنة،بالكتابالمتمسكةللجماعةالعلمأهلأقرهاالتيالألقابأحدإلىأوإليها

هذاأنوذلكمعناها،فيكانومابالمسلمينتسميتهاعلىدلتقدالنصوصكون

جهة.منالاختلافقبلكان

تمييزاعليها،المنصوصالألقابتلكالصالحالسلفأظهرالفقظهرتلماثم

)2(.وغيرهسيرينابنأثرفيمركما،الباطلعنللحق

بالاعتقاد.والجماعةالسنةأهلعنايةعننبذةاظمس:المطلب

هوالباطلةالفرقسائرعنوالجماعةالسنةأهلمنهجبهيتميزماأهمإن

والسنةالكتابعلىإلايعتمدونلاإنهمحيث،عندهمالتلقيمصدرسلامة

وانتمائهملانتسابهموذلكمنها،إلايصدرونولا،سبقكماالمنعقدوالإجماع

الحق،علىأدلاءعندهمفهمالرجالوأما!،محمدهوومتبوعهم،والسنةللكتاب

فلا)3(.لاومابهأخذواالحقكلامهممنوافقفما

علىبتصحيحهبالغواهتمام،بالاعتقادالصالحالسلفعنايةظهرتولقد

بيانهافيالكثيرةالكتبفألفوا،الكراموصحابته!النيعليهكانماوفق

.أخرىجهةمنلهمالمخالفينعلىالردوفيجهة،منوإيضاحها

منبعضالعجالةهذهفيولنذكر،السنةتدوينالعقيدةفيالتأليفواكبوقد

122.صانظر:)1(

3-32(.اإصلانتماءاحكمانظر:)2(

الآتي.البابفيتفصيلمزيدوسيأتي355-362(،)2/الاعتصامانظر:)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


رالجماعةالصنؤأوودمطنص

الباقي.علىعلماليكونالبابهذافيألف

الموطأ.كتابهفيالقدرفيكبيراباباجعلوقد،أنسبنمالكالإماما-

منها:،الاعتقادفيعدةكتبوله،حنبلبنأحمدالإمانم2-

الصحابة.وفضائل،والجهميةالزنادقةعلىوالرد،والإيمان،السنة

والتوحيدالإيمانفيكثيرةأبواباصحيحهفيأفردحيث،البخاريالإمام3

العباد.أفعالخلقوألف،والاتباع

وغيرهما.والقدرالإيمانفيكثيرةأبواباأيضاخصصفقد،مسلمالإمام4-

جامعه.فيالاعتقادمسائلعلىبتبويبهوذلك،الترمذي5-

ماوهذا،سننهمنالسنةلكثابتخصيصهذلكومن،السجستانيداودأبو6-

ماجه.ابنفعله

وغ!يرها.،الحديثمختلفوتأويل،اللفظفيالاختلافوله)1(،قتيبةابن7-

والرد،الجهميةعلىالردالماتعةمصنفاتهومن)2(،الدارميسعيدبنهـعثمان

)3(.المريسيبشرعلى

)1(

)2(

)3(

من،السنةأهلخطيب،العلامةالإمام،الدينوريقتيبةبنمسلمبنالثهعبدمحمدأبوهو

175(،1/)5بغدادتاريخانظر:هـ.276سنةمات،والشرعوالنحوواللغةالأدبأئمة

.42()3/الأعيانوفيات

العلمالحافظالإمام،السجستاني،الدارميسعيدأبو،خالدبنسعيدبنعثمانهو

أعلامسيرانظر:هـ.285سنةمات،وغيرهاالجهميةعلىالردمصنفاتهمن،المشهور

621(.)2/الحفاظتذكرة،النبلاء

هـ.218سنةمات،الضال،المبتدع،المعتزلي،المريسيكريمةابيبنغياثبنبشرهو

277(.)1/خلكانلابنالأعيانوفيات322(،)1/للذهبىالاعتدالميزانانظر:
http://www.al-maktabeh.com



!ا!ماعةال!لأةأثلكطئص
ه

التوحيد.كتابوله)1(،خزيمةابن9-

الطحاوية.العقيدةوله)2(،الطحاويا-.

تعالى.الثهإلممابالنظروتصديق،الشريعةكتابولهالآجري،ا-ا

.والصغرىالكبرىالإبانةولهبطة،ابنا-2

الجهمية.علىوالردوالتوحيد،،الإيمانكتابوله)3(،مندهابنا-3

السنةأهلاعتقادشرحكتابوله،اللالكائيالقاسمأبوالإماما-4

والجماعة.

الأمةعقيدةعنالذبفيألفواوالسلفإلاالأعصارمنعصريخلفلم

الحاضر.عصرناإلىعنهاودافعوا،الصحيحة

القارئيدركاللهرحمهأحمدالإماماعتقادحواهلماسريععرضخلالومن

تمثلوالتيالاعتقادمجملفيوالجماعةالسنةأهلإليهاتطرقالتيالمسائلأهمية

عندهم.العقائدأصول

جملفيالصالحالسلفتناقلهمافذابلفحسبأحمدبالإمامخاصاهذاوليس

)1(

)2(

)3(

الفقيه،الأئمةإمام،الحجةالحافظ،النيسابوريبكرأبو،خزيمةبنإسحاقبنمحمدهو

الحفاظتذكرة365(،)14/النبلاءأعلامسيرانظر:هـ.131سنةترفي،الشافعي

)3/901(.للسبكيالشافعيةطبقات072(،21/

الحافظ،العلامةالإمام،الحنفي،الطحاويجعفرأبو،سلامةبنمحمدبنأحمدهو

الحفاظتذكرةالنبلاء،أعلامسيرانظر:هـ.321سنةمات،البديعةالتصانيفصاحب

/3(.)808

التصانيفصاحب،المحدثالحافظ،مندهبنيحيىبنمحمدبنإسحاقبنمحمدهو

طبقاتانظر:هـ.593سنةتوفي،وغيرهماالجهميةعلىوالرد،كالإيمانالمشهورة

28-43(.)17/النبلاءأعلامسير167(،)2/يعلىأبيلابنالحنابلة
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دالعماعهال!لهأثلخطئص

قرن)1(.بعدقرنابحفظهاوالوصيةبهاوالتمسكالسنةأهلاعتقاد....

عندنا:السنةأصولالثه:رحمهأحمدالإماممعتقدفيجاءومما

بهم.والاقتداء!الثهرسولأصحابعليهكانبماالتمسكا-

أصحابمعوالجلوس،الخصوماتوترك،ضلالةبدعةوكل،البدعوترك2-

الدين.فيوالخصوماتوالجدالالمراءوتركالأهواء

.!اللهرسولآثارعندناوالسنة3

.القرآندلائلوهيالقرآنتفسروالسنة4-

ولا،بالعقولتدركولاالأمثاللهاتضربولاقياسالسنةفيوليس5-

.الهوىوتركالاتباعهيإنماالأهواء،

منيكنلمبهايؤمنولميقلهالمخصلةمنهاتركمنالتياللازمةالسنةومن

أهلها:

يقاللابهاوالإيمانفيه،بالأحاديثوالتصديقوشرهخيرهبالقدرالإيمانا-

بها.والإيمانبهاالتصديقهوإنماكيف؟ولالم؟

يعتقدها)2(.أنالمؤمنعلىيجبالتيالاعتقادأصولذكرثم

وأبي،والأوزاعي،عيينةبنوسفيان)3(المدينيابنالإمامعنوبنحوه

)2(

)31

.(175)1/والجماعةالسنةأهلاعتقادشرحانظر:

بعدها(.فما175)1/والجماعةالسنةأهلاعتقادشرحانظر:

،البصريالمدينيابنالحسنأبو،مولاهمالسعدينجيحبنجعفربناللهعبدبنعليهو

تذكرةانظر:هـ.234سنةمات،والعللبالحديثعصرهأهلأعلم،الثبتالإمامالثقة

http://www.al-maktabeh.com.(4947:)رقمالتهذيبتقريب1428،)2/الحفاظ



دالجماعؤال!د5أووكصائص
ه

)3(.وغيرهم)2(حاتموأبي)1(زرعة

العلمأهلمنرجلألفمنكثرفيه!لقيت!فيهوقال،بنحوهالبخاريوعن

)7(سطواو)6(!-!رةوا()5ةف!!ووالي:ةإدواومكةالحجاز)4(أهل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

بأبيالمشهور،الرازي،"مولاهمالقرشيفروخبنيزيدبنالكريمعبدبنالثهعبيدهو

وعملا،وعلما!اخلاصاوديناوذكاءحفظاالدهرأفرادمن،عصرهحافظ،الإمام،زرعة

557(.21/الحفاظتذكرة،النبلاءأعلامسيرانظر:هـ.264سنةمات

الحفاظمن،الأعلامأحد،الرازيحاتمأبو،الحنظليالمنذربنإدريسبنمحمدهو

567(.)2/الحفاظتذكرةالنبلاء،أعلامسيرانظر:هـ.277سنةماتالكبار،

5.12ا-754)1/والجماعةالسنةأهلاعتقادشرحانظر:

حاجزفهوبالآخر،يختلطأنمنهماكلمنعفكأنهونجد،تهامةبينحالممتدجبلالحجاز:

الحجاز:وبلاد،واليمنوالعروضونجدوالحجازتهامة:إلىتنقسمالعربوجزيرةبينهما،

البلدانمعجمانظر:.حولهوماالجبالمنشرقيهفيبهاحتجزوماوسراته،نفسهالجبل

038(./1)الاطلاعمراصد2(،182-91)2/

سبعسنةعنهاللهرضيالخطاببنعمرعهدفيبنيت،المشهورةالعراقمدنمن!الكوفة

للنوويواللغاتالأسماءتهذيب387(،)صللبلاذريالبلدانفتوحانظر:،عشرة

/3(.)37

أربعسنةف!الخطاببنعمرعهدفيبنيتالعراقمدنمنأيضامشهورةمدينة:البصرة

الأسماءتهذيب(،483)صللبلاذريالبلدانفتوحانظر:.غزوانبنعتبةبناها،عشرة

.(31521/واللغات

البصرةبينواقعةوهيهـ(.)85عاميوسفبنالحجاجأنشأهاكبيرةمدينة:واسط

منلهاولمابعد،فماالهجريالثالثالقرنفيالعلميةالحواضرمنكانتوقد،والكوفة

بنلأسلمواسطتاريخمنهاعدة،مصنفاتوالعلماءالمؤرخونفيهاكتبفقدالأهمية

637)تللدبيثيواسطوتاريخهـ،292سنةالمتوفىببحشلالمعروفالواسطيسهل

والنهايةالبداية257(،)3/الأثيرلهإبنالأنسابتهذيبفياللبابانظر:وغيرهما.هـ(،

.تالقاهرةطبعة-(1363)صللبكرياستعجممامعجم51(،)9/

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!الجماعهال!صهأثلفطئص

قرنبعدقرناثمقرن،بعدقرناكراتلقيتهمومصر)3(:)2(وبغداد)1(والشام

.والعلماءالحفاظمنجماعةسمىثم.متوافرونوهمأدركتهم

)4(.كثيرةأصولاوسمىالأشياء،ذهفييختلفمنهمواحدارأيتفما:قالثم

عليهكانالذيهووأنهمذهبهمصحةعلىدليلالاعتقادأصولفيواتفاقهم

كتابهفيالأصبهانيالستةقوامالإماميقررهماوهذا،الكراموصحابته!ع!الني

طالعتلوأنك،الحقأهلهمالحديثأهلأنعلىيدلؤمما:قالحيثالحجة

بلدانهماختلافمع،وحديثهمقديمهمآخرهمإلىأولهممنالمصنفةكتبهمجميع

الأقطارمنقطرامنهمواحدكلوسكونالديار،فيبينهمماوتباعدوزمانهم

لاطريقةعلىيجرونواحد،ونمط،واحدةوتيرةعلىالاعتقادبيانفيوجدتهم

فيهمترىلاواحد،ونقلهمواحد،ذلكفيقولهمفيها،يميلونولاعنها،يحيدون

ونقلوهألسنتهمعلىجرىماجميعجمعتلوبل،ماشيءفيتفرقاولااختلافا،

علىوهل،واحدلسانعلىوجرىواحد،قلبعنجاءكأنهوجدتهسلفهمعن

511(.هذمنابيندليلالحق

)11

)3(

)3(

)4(

1)5(

ت)المنصورجعفرأبييدعليالتابعينايامآخرفيبنيت،الإسلامبلاداشهرمنبغداد:

بغدادتاريخمقدمةانظر:.العلوممنوغيرهماوالحديثبالعلماشتهرتوقدهـ(،158

663(.)صللسخاويبالتوبيخالإعلان،البغداديللخطيب

السينفجعلتنزلهامناوللأنهنوحبنسامإلىنسبةبذلكسميتإنهايقال:الشام

إلمماطيءجبليومن،المصربةللديارالمتاخمالعريصإلىالفراتمنقديماوحدودهاشينا،

البلدانمعجمانظر:وغيرها.،ولبنان،وفلسطينوالأردنسورياالآنوتمثل،الرومبحر

775-776(.)2/الاطلاعمراصد31-315(،1)3/

العاصبنعمروافتتحهاأيلة،إلممابرقةمنحدها،قديممنالمعروفةالأمصارمنمصر:

ازدادثم،التابعينزمنفيبهاالعلموكثر،الصحابةمنخلقوسكنها!هعمرزمنفي

الأمصار(،)5/137الحمويلياقوتالبلدانمعجمانظر:.النابعينتابععهدفيذلكبعد

.(167)صللذهيالآثارذوات

.(ا-39791)1/والجماعةالسنةأهلاعتقادشرحانظر:

22(.224-ه)2/المحجةبيانيخألحجة
http://www.al-maktabeh.com



دالعماعةال!نهأورخطئكل

الحامسنالقضل

واتجقاغةالسمنةأفلألظبئ

ه

تمهيد:

ويتميزون،والفرقةالبدعأهليفارقونومصرعصركلفيوالجماعةالسنةأهل

إلاغيرهمعنيميزهمرمزأولقبولابهيعرفوناسملهمليسأنهموذلك،عنهم

عليه.دلماأوالإسلام

كلفيقدوتهميجعلونه،الرتبةمنبلغمهماانتماءأيلشخصينتمونلابل

.!اللهرسوللاإشيء

علىحرصواقدالأعلامالأئمةفإنمنها،بعضذكرتقدمالتيالآثارجانبفإلى

ذلك:ومنهذا،

اللهرضيمعاويةلي)قال:قالىحيثعنهمااللهرضيعباسلابنجرىما-

رسولملةعلىأنا،عثمانملةعلىولا،لاقلت:؟!هعليملةعلىأنت:عنه

()1(.!الثه

دينبأيفألحقهوالسنةا،لإسلامبغيرالرجلتسمى%ذا)2(:مغولبنمالكوقال-

3(.!ئت

لهايشهدماأو،والسنةالكتابفيالواردةالأسماءبغيرالتسميبهؤالمقصود

الأمة.علماءبهوأخذ

49(./1)للالكائي،السنةأهلاعتقادأصولشرح355(،/)1بطةلابنالإبانةانظر:(1)

علىومائةوخمسينتسعدنةماتثبت،ثقة،اللهعبدأبو،الكوفيمغؤلبنمالكهو)2(

518(.)صالتهذبتقريبانظر:.الصحيح

137(.)صبطةلابنالصغرىالإبانةانظر:)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالجماعهال!نةأووئصخط

حذويحذونوالهدىالعلمأهلالسنةعلماءزالوماالآثارمنذلكغيرإلمما

فيالواردةالأسماءإلىالانتسابفيالقويمالنهجهذااتباعفيالصالحسلفهم

بالاعتبار.أوبالتنصيصسواءالشرع

ولابهاللهيأمرلمبماالأمةبينالتفريقؤكذلك؟تيميةابنالإسلامشيخقال

قرفندي.أوشكيفيأنت:للرجليقالأنمثل:رسوله

سنةولااللهكتابفيوليس،سلطانمنبهااللهأنزلماباطلةأسماءهذهفإن

قرفندي.ولاشكيليلاافيمةسلفعنالمعروفةالآثارفيولا،!ه!رسوله

قرفندي،ولا،شكيليأنالا:يقولأنذلكعنسئلإذاالمسلمعلىوالواجب

القرآنفيسماناقدتعالىوالله...!رسولهوسنةاللهلكتابمتبعمسلمأنابل

أسماءإلىبهاالثهسماناالتيالأسماءعننعدلفلاالثه،عبادالمؤمنينالمسلمين

سلطان11(.منبهاالثهأنزلما-وآباؤهمهموسموها-قومأحدثها

ألعلامة:-العبوديةأهلعلاماتيعددوهو-الحقأهلواصفاالقيمابنويقول

منالناسعندبهيعرفونباسميشتهروالمأياسئمإلىينسبواؤلم:قوله:الثانية

الطريق.لأهلأعلاماصارتالتيالأسماء

منغيرهدونبهفيعرفون،اسمهعليهميجريواحدبعمليتقيدوافلموأيضا

.الأعمال

.مقيدةعبوديةوهي،العبوديةآفةهذافإن

فإنهأسمائها،معانيمنمعينباسمصاحبهايعرففلا:المطلقةالعبوديةوأما

معهمضربنصيبعبوديةأهلكلمعفلهأنواعها،اختلافعلىلداعيهامجيب

اصطلاحي،وضعيطزيقولابزفيولااسمولاإشارةولابرسميتقيدفلا،بسهم

415http://www.al-maktabeh.com(.)3/تيميةابنفتاوىمجموع)1(



!العماعهالصةأووئصخط
ه

.الرسول:قالشيخهعنسئلإننجل

تعالمما)1(.اللهرحمهقالهماآخرإلىالاتباعه:قال؟طريقهوعن

لهمليسأنهممنتقريرهسبقماينافيلاالأسماءهذهمنالسنةلأهلاشتهروما

الأسماءهذهلأن؟الشرعفيلذلكيشهدماأوالإسلامغيربهيعرفونلقبأواسم

.الإسلامعلىدالة

هذهظهرتالبدعأهلمنعملاولاقولايحققهلممنالإسلامإلىانتسبولما

الباطل.البدعيالتمحلوبين،الصحيحالشرعيالانتساببينللتفريقالأسماء

مطالب.منسيأتيمماالفصلهذافيلهسأعرضماوهذا

الجطعة.أهل:الأولالمطلب

يغلبأنهإلا،السنةأهلبهعوفالتيالمشهورةالأسماءمنالاسمهذايعد

منفردا)12.استعمالهويقل،والجماعةالسنةأهل:فيقال،السنةبلفظاقترانه

بالجماعةمقرونةالسنةفإنالجماعةأهلهمالسنةؤأهلةالإسلامشيخقالولهذا

93(.والجماعةالسنةاهل:فيقال،بالفرقةمقرونةالبدعةأنكما

()4(.الجماعة)هي:-الناجيةالفرقةوصففير!-قولهمنمأخوذالاسموهذا

الفرقة.وذمالجماعةعلىالحثفيالواردةالنصوصذكرتقدموقد

)1(

)2(

)3(

)41

.(ا-74176)3/السالكينمدارج

منهاج(،157)3/تيميةابنفتاوىمجموع35(،5)7/والنقلالعقلنعارضدرءانظر:

29(.)صالسنةاهلوسطية5،1158/،468)3/السنة

.(1/24)لاستقامةا

تخريجه.سبق

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماعهال!دةأووفصمط

السلف.الثايئ:المطلب

.والتقدمالسبقعلىدالةوهي،سالفجمع.اللفةليالسلفتعريف(ولآ:

ذلكمن،وسبقتقدمعلىيدلأصلوالفاء،واللام9السين:فارسابنقال

المتقدمونأا(.؟السلافوالقوممضوا،الذينالسلف

وستلوفآ:سلفأوفلان،مضى:محركةإسلفأ(ؤالشيء)2(:آباديالفيروزوقال

.تقدم

آبائكمنتقدممنوكللك،فرطفزطأو،قدمتهصالحعملوكل

وقرابتكأ3(.

معنيين:علىيدورالسلفأناللغةأهلذكرهممافيتحصل

صالح.ولدأوصالحعملمنالعبدقدمهشيءكل:الأول

)4(.السنفيفوقههمالذينقرابتهوذويآبائهمنالإنسانيتقدمالذي:اكيئ

الأنوار)5(:صثمارقففي؟الحديثغريبفيألفمنذكرهماحاصلوهذا

للعبدأ.تقدمصالحعملكل"والسلف:

59(.31/اللغةمقاييسمعجم()1

أئمةمنطاهر،أبو،الشافعيالشيرازيآباديالفيروزمحمدبنيعقوببنمحمدهو)2(

الذهبشذراتانظر:هـ.817سنةتوفي،المحيطالقاموسمؤلفاتهومن،،اللغة

.(1)12/18المؤلفينمعجم1126،)7/

.(561ه)صالمحيطالقاموس)3(

.(19915/العربلسانانظر:()4

91.12)2/عياضللقاضيالآثارصحاحعلىالأنرارمشارق)5(
http://www.al-maktabeh.com



!الجمامكةال!ثهأورخطثص
ه

قرابته.وذويآبائهمنبالموتتقدمهمن:الإنسانؤسلفالأثير)1(؟ابنوقال

قولهالمعنىلهذاويشهدالصالحأ2(،السلفالتابعينمنالأولالصدرسميولهذا

)13)4(.!!للأيخيريفؤقتلأشققاقخغقتفتم):تعالى

السلفنعمفإنهوامبرياللةفاتقياجليحفروقدإلاأرايئ)ولا:ح!قولهأيضاومنه

لك()5(.أنا

حوليدورالسلفلفظأنسبقمماللباحثيتضح+الاصطلاحليالسلفمفهومثانيآ:

الجانبفيحاصلالمعنىوهذا،الزمنأوبالعملسواءوالتقدمالسبقمعنى

الاصطلاحي.

تحديدفيبيننااختلافاتجدف!نكالزمنيةالناحيةمنالمدلولإلىنظرتإذاأنكإلا

يأتي.فيمالهسأتعرضماوهذازمنيا،السلفمفهوم

الأمةمنالمتقدمةالجموعاتتلكبهذاالمقصودزمنيا.السلفمفهومتحديد-أ

المفضلة.القرونفيوهي،معينةتاريخيةفزةفيعاشتالتيالإسلامية

الاختصار:سبيلعلىالجالهذافيالاختلافحصلوقد

دونبهميختصلهملازموصفوهوفقط،الصحابةهم:بالسلفالمرادإنا-

)1(

)21

)3(

)41

)5(

مصنفاتهمن،الفقيهالحدث،السعاداتأبو،الجزريالكريمعبدبنمحمدبنالمباركهو

)21/488(،النبلاءأعلامسيرانظر:هـ.606سنةتوفي،الحديثغريبفيالنهاية

22(.)5/الذ!شذرات

593(.)2/والأثرالحديثغريبفيالنهاية

56.الآية،الزخرفسورة

.(142)4/للبغويالتنزيلمعالمانظر:

.2455:رقم،45591/،الصحابةسضائلكتابصحيحهفيمسلمأخرجه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماعةال!نهأووكطثصه
)1(.المالكيةمنجمععليهوهذا،غيرهم...

.والتابعونالصحابة:همبالسلفالمرادإن:وقيل2-

عندفيهمراءلاالذيالحقأنؤاعلم:يقول)2(حيثالغزاليحامدأبيرأيوهو

والتابعين+(.الصحابةمذهب:أعنيالسلفمذهبهوالبصائرأهل

أهلجمهورقولوهو،النابعينونابعو،والتابعونالصحابة:بالسلفالمرادإن3

)4(.العلم

أقواميجيءثم،يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،قريئالناس)ضر!:قولهلهذاويشهد

كماالعلمأهلبهصرحالذيوهذاشهادده()5(،ويمينه،يمينهأحدهمشهادةتسبق

سيأتي.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لعليالقيروانيزيدأبيابنلرسالةالربانيالطالبكفايةعلىالعدويحاشيةانظر:

تحرير(،3-ه)صالقيروانيزيدأبيابنرسالةمقدمة(،11/121العدويالصعيدي

آياتفيوالإثباتالتأويلبينالمفسرون36(،)صللقلشانيالرسالةشرحفيالمقالة

.(ا-891)صللهلاليالشرفذويبصائر(،18/)1للمغراويالصفات

الطوسي،الدينفلنالغزالى،حامدأبوأحمد،بنمحمدبنمحمدبنمحمدبنمحمدهو

والتصانيفالمتنوعةالفنونصاحب،الفيلسوف،الأصوليالمتكلم،الشافعيالفقيه

للسبكيالشافعيةطبقات216(،)4/الأعيانوفياتانظر:هـ.555سنةمات،الكثيرة

/4(.)101

السلفمنهج!للغزاليالرسائلمجموعةضمن-3()صالكلامعلمعنالعوامإلجام

36(.)1/للنقلالعقلموافقةفيوالمنكلمين

تيميةابنالإمام2(،5)1/للسفارفيالبهيةالأنوارلوامع(،134)7/التعارضدرءانظر:

52(.)صللجليندالتأويلقضيةمنوموقفه

http://www.al-maktabeh.com.2533:رقم(639!)4/ومسلم0،365:رقم2(،)7/البخاريأخرجه



دالعماعلأالصهأثلكطئص
ه

)1(.العلمأهلمصنفاتفيمبثوثةتجدهاأخرىأقوالوفيه

فإنهزمنياالسلفمفهومتحديدفيعرضهسبقمما.للسلفالصحيحالمفهوم-ب

الأرجحيبينالذيالصحيحالنبويالنصمنعليهاستندبماالأقوىالمعنىيظهر

)2(.الأقوالتجتمعوبه،الثالثالقولوهو،الأقوالهذهمن

شلف:يقولحيثالإسلامشيخصنيعويوافقه،العلمأهلبعضذهبهذاوإلى

93(.قرونهاوخيارالأمة

منالسلفمذهبأننعرفذكرناالذيالقليلالكلامؤبهذا)4(:الشوكانيوقال

تحريفدونظاهرهاعلىالصفاتأدلةإيرادوهووتابعيهموانتابعينه!الصحابة

تأوللأ5(.ولالها

تابعيفيهمفأدخلهذامنأوسعالأمرجعلمنالعلمأهلمنأنويلاحظ

السلف.مفهومفيوغيرهمأحمدكالإمام،التابعين

الذينثم،يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،قريئاكس)ضر!:قولهلهذاويشهد

)6(.الحديث(ايمانهمشهادقمتسبققوميأتنيثم،يلونهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

بينالإسلاميةالعقيدةفي9(،ا)صللبيجوريلتوحيدجوهرةشرحالمريدتحفةانظر:

52(،)صالتأويلوقضيةتيميةابنالإمام2(،.)صلمحمو!-خفاجيوالمعتزلةالسلفية

99(.إصالسنةأهلوسطية

2(.ا)صخفاجيلمحمودوالمعتزلةالسلفيةبينالإسلاميةالعقيدةفيانظر:

.(413)7/التعارضدرء:انظر

الفقيه،،المحدث،الإمام،العالم،اللهعبدأبو،الشوكانيمحمدبنعليبنمحمدهو

معجمانظر:هـ.1255سنةتوفيالأوطار،ونيلالقدير،فتح،مصنفاتهمن،الأصولي

153./1ا!المؤلفين

7(.)صالسلفمذاهبفيالتحف

بشير.بنالنعمانحديثمن27(،ط41،267277/أحمدالإمامأخرجه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الجماعهفىال!نةأووخطنص

:-للسلفقولنسبةعلىكلامهمعرضفي-تيميةابنالإسلامشيخقالولهذا

السلفأ2(.منوغيرهماوأحمدالماجشون)1(،ابنقالؤكذلك

اللهرحمهرجبابنالإمامالتابعينتابعمنأيضاالرابعالقرنيعتبررأيتهوممن

زمانناؤفي:ذلكبيانفيقالأحمدالإمامعصرإلىبهمالمقتدىالسلفجعلحيث

وأبي،وإسحاقوأحمد،،الشافعيزمنإلىبهمالمقتدىالسلفكلامكتابةيتعين

حوادثبعدهمحدثف!نه،بعدهمحدثمماحذرعلىالإنسانوليكنعبيد،

00)3(..كثيرة

بل،الباحثينبعضيظنهمماأوسعهومفهومعلىيدورالسلففإنهذاوعلى

منطريقتهمعلىكانمنثم،الدينفيبهيقتدىممنالمفضلةالقرونفيهيدخل

:خيرابهوجلعزالثهأرادمنغلامةالفه:رحمهالآجرييقولهذاوفي،الأعلام

أصحابه!وسنن،!اللهرسولوسننوجلعزاللهكتاب؟الطريقهذاسلوك

آخرإلىبلدكلفيالمسلمينأئمةعليهكانوما،عليهماللهرحمةب!حسانتبعهمومن

والشافعي،أنس،بنومالك،الثوريوسفيان،الأوزاعي:مثلالعلماء؟عنكانما

)1(

)2(

)3(

مقدمةفيحبانوابن357(،)5/أحمدرواهما:الرابعالقرنلذكرويشهد=

وأيضا،حبانابنالروايةهذهوصحح.عنهاللهرضيبريدةحديثمن(،1)8/الثقات

الكببرالمعجمفيوالطبراني7228(،:)رقمصحيحهفيحبانابن:أخرجهما

إعلامفيالقيمابنالروايةهننهقوىوممن،حصينبنعمرانحديثمن584(،)18/

6(./1)الموفعبن

الحفاظالفقهاءأحد،الماجشونبابنالمعروف،سلمةأبيبنالثهعبدبنالعزيزعبدهو

سنةماتأنإلىفيهاوأقامبغدادإلىترجهثمالمدينةنزل!،أصبهانمنأصله،الثقات

343(.61/التهذبتهذيب436(،51/1بغدادتاريخانظر:هـ.ا64

2(.1/70!التعارضدرء

http://www.al-maktabeh.com.6هص،غزاويمختاريحىتحفيق:،الخلفعلمعلىالسلفعلمفضل



كلةالعمافىال!للأأووئكلثط

مذهبكلومجانبة،طريقتهمعلىكانومن)1(،سلامبنوالقاسم،حنبلبنوأحمد

العلماءأ2(.هؤلاءإليهيذهبلا

آشتؤىثم):تعالىقولهتفسيرعند-قالحيثاللهرحمهكثيرابنعنوبنحوه

بسطها،موضعهذاليسجدآ،كثيرةمقالاتهذافيفللناس":!)3(آلضشيىغلق

،والثوري،والأوزاعي،مالك،الصالحالسلفمذهبالمقامهذافييسلكوإنما

وغيرهم،)5(،راهويهبنوإسحاقحنبلبنوأحمد،والشافعيسعد)4(بنوالليث

)6(.لماوحديثآقديماالمسلمينأئمةمن

أعلامسيرالفذكتابهخلالمنالعطرةتراجمهأثناءالذهيسطرهماأيضاويؤيده

السلفمذهبعلىإنهعنهقالالمزتجممعتقدصحةيبينأنأرادإذافإنهالنبلاء،

فيأبداالرجليدخل"لم:الإمامالدارفطنيعنقولهذلكومنذلك،يشبهماأو

)7(.سلفيالماكانبلذلكفيخاضولا،الجدالولاالكلامعلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الكبار،الأعلامالعلماءمن،الأزديالهروي،عبيدأبو،اللهعبدبنسلامبنالقاسمهو

أعلامسير(،304/)12بغدادتاريخانظر:هـ.422سنةوماتهـ،157سنةولد

54(.)2/الذهبشذرات1،5914/)5النبلاء

.(41)صالشريعة

.54الآي!،الأعرافسورة

المصرية،الديارعالمالإمامالفهميالحارثأبو،الرحمنعبدبنسعدبنالليثالإمامهو

الحفاظتذكرة3(،)13/بغدادتاريخهـ.انظر:175سنةتوفيومحدثها،وفقيهها،

945(.)8/التهذيبتهذيب(،122)8/النبلاءأعلامسير224(،)1/

ولدوعالمها،نيسابور،نزيل،الأعلامالأئمةأحد،المروزيمخلدبنإبراهيمبنإسحاقهو

النبلاءأعلامسير345(،)6/بغدادتاريخانظر:هـ.238سنةوماتهـ،161سنة

83(.)2/الكبرىالافعيةطبقات1/358(،)1

426-427(.)3/العظيمالقرآنتفسير

457(.)16/النبلاءأعلامسير

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالجماعهالصنةأملفطئص

والسنن،القرآننصوصمعفقفالإنصافاللهعبدياأحببت"فإنأيضا:وقال

منحكوهوما،الآياتهذهفيالتفسيروأئمةوالتابعونالصحابةقالهماانظرثم

")1(.بحلمتسكتوإمابعلمتنطقأنف!ما،السلفمذاهب

لماوذلكبه،يقتدىسلفايكونالمفضلةالقرونفيعاشمنكلأنهذايعنيولا

المقصودفإنولهذا،الحقبةتلكفيوالأهواءالبدعأثمةمنكثيروجودمنعلم

والسنة،الكتابعلىهوممنالدينفيبهيقتدىمنالمفضلةالقرونهذهفيبالسلف

)2(.ظهرانيهمبينعاشوإنهؤلاء،جملةمنيكونفلا،والسنةالكتابخالففمن

حيث،السفارينيهوالسلفلتعريفوفقمنأحسنمنأنهذامنقالوالحاصل

وأعيانا،عليهمالثهرضوانالكرامالصحابةعليهكانماالسلفبمذهبألمراد

عظموعرفبالإمامةلهشهدممنالدينوأئمة،وأتباعهم،بإحسانلهمالتابعين

وأببدعةرميمندونسلف،عنخلفاكلامهمالناسوتلقى،الدينفيشأنه

،()"وضاوهـراو،()3رجاتوا:مثل؟مرضيغيربلقبشهر

16(.)صالغفارللعليالعلو)1(

52(.)صللجليندالتاوللوقضيةتيميةابنالإمامانظر:)2(

يوم!غطالبأبيبنعليالراشدالخلبفةعلىلخروجهمالاسمبهذاسموا:الحوارج)3(

عفائدهممن،حروريةبذلكفسمواحروراء،لهايقالبأرضونزلواعنهفمضوا،الحكيم

إكفارعلىواإجماعهم-منهمالنجداتإلا-النارفيمخلدوأنه،الكبيرةصاحبتكفير

انظر:.الجملوأصحاب!وعائشةوالزبيروطلحةوطالبطالبأبيبنوعليعثمان

46(.)1/الدينفيالتبصير(،167)1/الأشعريالحسنلأبيالإسلاميينمقالات

.الأشعريقولوهذاوعمر،بكرأبيإمامةلرفضهمبذلكسموا:الرالغق)4(

عنخرجلما،طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنزيدلرفضهم:بعضهموقال

وتولاهما،ذلكمنفمنعهموعمر،بكرابيفيعسكرهفطعنالملكعبدبنهشام

عليهمفبقينعم،قالوارفضتموني،زلد:لهمفقال،فارسمئتاإلامعهيبقولمفرفضوه

المسلمينفرقاعتقاد(،65.88136،)1/الإسلامبينمقالاتانظر:.الاسمهذا

http://www.al-maktabeh.com.(461/)1والنحلالملل52(،)صللرازيوالمشركين



!العماعهالصد5أورفطئص

،5()لمعتزلةوا(،4)والجهمية)3(،والجبرية،()2ة-ثإراو،(1)ةبرفى!وراو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

نأعلىقائمةومقولتهمالقدر،لتكذيبهمبذلكسميت،الضالةالفرقمنفرق!:لقدرية

لمأيأنف،الأمرأنهوعنهمظهرماوأولوشرها،خيرهاكلها،لأفعالهخالقالبد

رجلبهتكلممنأولوكان،وقوعهبعديعلمهدانماتعالمما،اللهمنعلمولاقدربهيسبق

فأخذفتنصر،عادثمأسلم،سوسن:بعضهموسماه،البقالسنسويه:لهيقالنصرافي

للخلالالسنةانظر:العرجاء.المقالةهذهالدمشقيغيلانأخذوعن،الجهنيمعبدعنه

61(.)صالدينفيالتبصير18(،)صللبغداديالفرقبينالفرق526(،)ص

علىوالإرجاءالإ+لجان،عنالعملتأخيروهر،الإرجاءإلىنسبةبذلكسمواا!لرجئة،

المرجئةأهمها:منأصنافوهمالرجاء.إعطاء:والثاني،التأخيربمعنىأحدهما:نوعين

طاعة،الكفرمعينفعلاكماذنب،الإيمانمعيضرلا:يقولونالذينوهم،الخالصة

الكوفة.أهلعنداشتهرالذيوهوالفقهاءمرجئة.وأصحابهجهمهؤلاءومن

.(146)1/للشهرستانيوالنحلالمللانظر:

الخلقجبرتعالىاللهأنزعمواالجبر،إلىنسبةبذلكسميتالمرجثة،فرقمن:الجبرية

فيلهقدرةلا،فعلهعلىمجبورعندهمفالعبد،فيهموخلقهاوالطاعةوالكفرالإيمانعلى

المسلمينفرقاعتقاداتانظر:عدة.أصنافعلىوهم،الريحمهبفيكالريشةفهوذلك،

85(./)1والنحلالملل(،301)صوالمشركين

أهممن،اليهنسبةبذلكوسمواهـ(،128)تصفوانبنتجهمأصحاب:الجهمية

وغيرها.،بالإرجاءوالقول،القرآنبخلقوالقول،وصفاتهاللهأسماءنفي:مقالاتهم

.(801)صل!سفرايينيالدينفيالتبصير211(،)صالفرقبينالفرقانظر:انظر:

الإماممجلسهـ(،131)تعطاءبنواصلنحلتهممؤسسلاعتزالبذلكسموا:المعتزلة

بينمنزلةفيإنه:واصلقالحيث،الكبيرةمرتكبفيلهنحالفتهبعد،البصريالحسن

هذا،رأيهيقررجانباواعتزل،الحسنمجلسعنننحىثمكافر،ولامؤمنلاالمنزلتين

الملل(،141إصللبغداديالفرقبينالفرقانظر:.المعتزلةيومئذمنولأتباعهلهفقيل

.(44-ه11/4والنحل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالجماعةال!دةأووفحاثكل

هؤلاءأ2(.ونحو1(،)والكرامية

منأوسعنطاقوفي،تأريخينطاقفيالسلفمفهوميجعلأنيمكنثقدمومما

الكتابعلىكانممن،وتابعيهموالتابعينالصحابةمذهبيشملفالأول:ذلك

والسنة.

القرونتلكنهجعلىسارمماوغيرهاالمفضلةالقرونيشملماهذاوأومعمن

)3(.والسنةالكتابلنصوصالفهمفيمنهجهموالتزم

فيتناقلواقدالعلمأهلأنبالذكريجدرمما.إليهوالانتسابالسلفلقبتناقل-ج

ب!حسان،اتبعهمومنالصحابةمنهجعلىللدلالةالمصطلحهذاالمفضلةالقرون

:الكثيرةالنصوصتلكمومن

عمروحديثذعوا:الناسرؤوسعلىيقولكانأنهالمباركبناللهعبدعنا-

السلفأ5(.يسبكانف!نه)4(ثابتابن

بماوقلالقوموقفحيثويف،السنةعلىنفسك"اصبر:الأوزاعيوقال2-

الصفاتإثباتفي.وغلوهمبدعتهمبهمانتهت،السجستافيكرامبنمحمدأتباع:الكرامية()1

السلف.لمعتقدأخرىنحالفاتولهالثه،بذاتالحوادثقياموتجويز،التجسيمإلى

154(،)13/تيميةابنفتاوىمجموع(،991-55)1/للشهرستانيوالنحلالملل:انظر

353-356(.)5/الميزانلسان

275(./)1للغامديوأحكامهاالبدعةحقيقةوانظر:2(.0)1/البهيةالأنوارلوامع)2(

الأشاعرةمنتيميةابنموقف23(،)صحلميلمصطفىالسلفيالمنهجقواعدانظر:)3(

4(.4-ا0)1/المحمودالرحمنلعبد

العلم،أهلضعفه،وائلبنبكرمولى،الكوفيالمقدامأبىابنوهو،ثابتبنعمروهو)4(

التهذيبتقريب(،1116/مسلمصحيحمقدمةانظر:هـ.172سنةما،بالرفضورموه

0553-(.:)رقمالعسقلانيحجرلابن

http://www.al-maktabeh.com)1/16(.صحيحهمقدمةفيمسلمأخرجه51(



!الجمامكهال!لهأهلكطئص

مايسعكفمانه؟الصالحسلفكسبيلواسلكعنه،كقواعماوكصقالوا،

وآراءوإياك،الناسرفضكوإنسلفمنبآثار"عليكأيضا:وقال")1(.وسعهم

")2(.القوللكزخرفواوإنالرجال

يستحبونالسلفكانسعيد)3(:بنراشدقال:الثهرحمهالبخاريوقال3

وأجسرة(.أجرىلأنها)4(الفحولة

".بعدهمومنالصحابةمن"أي:-السلفلكلمةمفسرا-حجرابنالحافظقال

منوأسفارهمبيوتهمفييدخرونالسلفكانما"بابأيضا:البخاريوقال4-

61(.لماواللحمالطعام

جديد.مذهببابتداعهووليسوسديد،محمودف!نهالسلفإلىالانتسابوأما

وانتسبالسلفمذهبأظهرمنعلىعيب"ولا:تيميةابنالإسلامشيخيقول

إلايكونلاالسلفمذهبف!ن،بالاتفاقمنهذلكقبوليجببل،إليهواعتزىإليه

حقا")7(.

بل،السلفيللمذهببانتسابهمعرفواأنهمالعلمأهلبعضعنجاءأنهكما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(154/)1السنةأهلاعتقادشرح58(،)صللاجريالشريعةانظر:

.(138)صالعلومختصر(،201)صالشريعةانظر:

سنةمات،الحديثفيصدوق،الرمليبكرأبو،القرشيراشدبنسعيدبنراشدهو

.(1865:)رقمالتهذيبتقريبانظر:هـ.432

24(.ه)صالمنيرالمصباح.انظر:وفحولةفحول:جمعهفيويقال!الحيؤان،منالذكرالفحل

166.)6/الباريفتحانظر:

552(.)9/السابقالمصدر

.(914)4/تيميةابنفتاوىمجموع

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!البماكلةالصنةأووخطفصه
الأثير)2()3(.وابن)1(السمعانيذلكذكركما،منهمجماعةبذلكعرف

عبدكالشيخ،النسبةهذهأطلقمنالمعاصرينالعلمأهلمنوجدوكذلك

الثهرحمهمبازبنالعزيزعبدالشيخوسماحة،الألبانيوالشيخ،المعلميالرحمن

)4(.وغيرهمأجمعين

والعملالعلمفيالخلفمنخيرالسلفمذهبأنيعلمأنبدفلاهناومن

تيمية:ابنقال،تعالىاللهمنيقربشيءكلوفيوالعبادةوالدينوالعقلوالإيمانه

السنةأهلعليهاتفقوما،والسنةالكتابتدبرلمنبالضرورةالمعلوم"ومن

والأقوالالأعمالفيالأمةهذهقرونخيرأن،الطوائفجميعمنوالجماعة

ثم،يلونهمالذينثم،الأولالقرنخيرها:أنفضيلةكلمن!غيرهاوالاعت!اد

فيالخلفمنأفضلوأنهموجه،غيرمنص!النيعنذلكثبتكما،يلونهمالذين

بالبيانأولىوأنهم،وعبادةوبيانودينوعقلوإيمانوعملعلممن،فضيلةكل

دينمنبالضرورةالدينمنالمعلومكابرمنإلايدفعهلاهذا،مشكللكل

التميمي،سعد،أبو،الجبارعبدبنمحمدبنالمنصوربنمحمدبنالكريمعبدهو)1(

المصنفاتمنوغيرهاالأنسابصاحب،الحافظ،الشافعيالفقيهالمروزي،السمعاني

925(.)4/الشافعيةطبقات95،2)3/الأعيانوفياتانظر:هـ.461سنةبمرومات

ومعرفته،الحديثحفظفيإمامالأثير،ابن،الدينعزالحسنأبو،محمدبنعليهو)2(

هـ.635سنةبالموصلمات،الغابةوأسدالأنسابتهذيبفيواللباب،الكاملصاحب

34(.)3/الأعيانوفياتانظر:

.(126)2/الأنسابتهذيبفياللباب273(،)3/للسمعانيالأنسابانظر؟)3(

للشيخالعلو9911،.نحتصر47،51،)صىللمعلميالعقائدتصحيحإلمماالقائدانظر:)4(

تنبيهات57(،)صالألبانيللشيخالطحاويةالعقيدةشرحمقدمة(،122)صالألباني

العزيزعبدالشيخلسماحةوجلعزاللهصفاتفيالصابرنيعليمحمدكتبهماعفىهامة

http://www.al-maktabeh.com.(11ا-ااه)صالسنةأهلوسطية3(،هت34)صبازبن



رالعماعهال!للأأورخطئص
ه

علم!)1(.علىاللهوآضله،الإسلام

مستقيم،هدىعلىهومنبينالإسلامشيخأجراهاالتيالمقارنةهذاويؤكد

"ثم:قالحيث،يهيموادكلوفي،حيرانالأرضفيالشياطيناستهوتهمنوبين

حقيقةمنعندهميوجدلمالأمرعليهمحققإذاللسلفالمخالفونالمتكلمونهؤلاء

كيفأثر،ولاعينعلىذلكمنيقعواولمخبر،بهالمعرفةوخالصبالتهالعلم

أعلمالمتهؤكون،،الحيارى،المسبوقونالمنقوصونالمفضولونالمحجوبونهؤلاءيكون

من،الأولينالسابقينمنوآياته.ذاتهبابفيوأحكم،وصفاتهوأسمائهبالته

الرسل،وخلفاءالأنبياءورئةمنب!حساناتبعوهموالذينوالأنصارالمهاجرين

نطقوبهمقاموا،*وبهالكتابقامبهمالذينالاجى،ومصابيحالهدىوأعلام

أتباعسائرعلىبهبرزواماوالحكمةالعلممنالثهوهبهمالذيننطقوا،وبهالكتاب

المعارفحقائقمنوأحاطوالهم،كتابلاالذينالأممسائرعنفضلاالأنبياء؟

!!")2(.المقابلةيطلبمنلاستحياإليهاغيرهمحكمةجمعتلوبماالحقائقوبواطن

كان"من:الأولالرعيلوصففيقالحيث!همسعودابنرواهبماهذاوأختم

محمد!أصحابأولئك،الفتنةعليهئؤمنلاالحيفإنماتقدبمنفليسنمستنا

اللهاختارهمقومتكلفا،وأقلهاعلماوأعمقهاقلوباوأبرهاالأمةهذهأفضلكانوا

بماوتمسكوا،آثارهمفيواتبعوافضلهملهمفاعرفوا،دينهلىاقامةنبيهلصحبة

)3(."المستقيمالهديعلىكانوافإنهمودينهمأخلاقهممناستطعتم

)4/158(.تيميةابنفتاوىمجموع)1(

11(.)5/تيميةابنفتاوىمجموع)2(

فيوالبغوي03(،5)1/الحليةفينعيموأبو21/79(،الجامعفيالبرعبدابنأخرجه)3(

214(.)1/السنةشرح
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ه
الحديث.أهل:الثالثالمطلب

دالجماعةالئةأووخمانص

)1(.القديمضدبهويراداللغةكتبفيعليهميطلق

الجديد)2(.الحديث:ويقال

وأفعلأوقولمن!النيإلىأضيفإما:بأنهبعضهمعرفه:الاصطلاحوفي

)3(."خلقيأوخلقيوصفأوتقرير

العاملونوهم،والجماعةالسنةأهلعنكثيراتردالتيالأسماءمناللقبوهذا

وعملا)4(.علماوباطناظاهراص!اللهلرسولالمتبعون!اللهرسولبحديث

العلم:أهلمنكثيرعندوجدقدالاصطلاحوهذا

الحديثبغضالمبتدعةسيممنجعلوقد-)5(القطانسنانبنأحمدقالا-

نزعالرجلابتدعف!ذاالحديثأهليبغضوهوإلامبتدعالدنيافي"ليس:-وأهله

)6(."قلبهمنالحديثحلاوة

إلاصحابتهوآثار!رسولهوسنةالثهكتابفينجد"فلم:اللالكائيوقال2-

منكانالآثارهذهعلىاقتصرفمن،والاختراعالتكلفوذم،الاتباععلىالحث

الرسمبهذاوأخلصهمالوسمبهذاواحقهمالاسمبهذاأولاهموكان،المتبعين

حدث(.:)مادةللجوهريالصحاحانظر:(1)

.412ص(،حدث:)مادةالمحيطالقاموسانظر:)2(

26-27(.)صالحديثعلومفيالنقدمنهج18(،إصالنظرنزهةانظر:)3(

95(.)4/تيميةابنفتاوىمجموعانظر:)4(

الحافظ،عصرهفيالحديثائمةكبارمن،الواسطيجعفرأبو،القطانسنانبنأحمدهو51(

السير375(،)1/للذهيالعبرانظر:هـ.258سنةوماتالمسند،صنف،الجود

31(.11/1والنهايةالبداية2(،44)12/

52http://www.al-maktabeh.com(.1)2/الحفاظتذكرة73(،)صللخطيبالحديثأصحابشرفانظر:)6(



دالعماعةالصنةأولكطئص

ملازمتهموطول،لقولهواتباعهمص!الثهبرسوللاختصاصهمالحديثأصحاب

")1(.علمهوتحملهمله،

المتمسكينالحديثأصحاب"إن:أ2(الصابونيعثمانأبوالإماموقال3

بالوحدانيةتعالىدتهيشهدونأمواتهمورحم،أحياءهماللهحفظوالس!نةبالكتاب

".والنبوةبالرسالة!وللرسول

عليهموقن،والتشبيهوالتكييفالئحريفمنالسنةأهلالثهأعاذوقد:قالثم

)3(.والتفهيمبالتعرف

الموسومة:رسالتهعنوانفيهذاإلىأماءانهكماالآخر،عناللقبينبأحدعبرفقد

واحد.بمعنىوأنهما"،الحديثأصحابالسلفلاعقيدة

لوأنك،الحقأهلهمالحديثأهلأنعلىيدلداومما:الأصبهانيوقال4-

ترىلا...،وحديثهمقديمهمآخرهمإلىأولهممنالمصنفةكتبهمجميعطالعت

ما...")"(.شيءفيتفرقآولااختلافا،فيهم

والسنةالحديثأهلالسلفمذهب...:.تيميةابنالإسلامشيخوقال5-

والجماعةأ5(.

22(.)1/السنةأهلاعتقادشرح)1(

أهلمقدم،الصابوني،عثمانأبو)سماعيلبنأحمد-بنالرحمنعبدبنإسماعيلهو)2(

ولد،الأصولفيالفصولمؤلفاتهمن،الإسلامبشيخيلقبوكان،خراسانفيالحديث

البداية247!24(،)8/للسمعانيالأنسابانظر:هـ.944سنةوماتهـ،373سنة

76(.)12/كثيرلابنوالنهاية

3-4(.)صالحديثأصحابالسلفعقيدة)3(

22(.224-ه)2/المحجةبيانفيالحجة)4(

2(.30/)1التعارضدرء()5
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رالعماعؤالعصهأووكطثص

وإن،وروايتهكتابتهأوسماعهعلىالمقتصرينالحديثبأهلالعلمأهليعنيولا

وفهمهومعرفتهبحفظهأحقكانمنكلذلكمنالمرادبل،بدعةنوعذلكإلىجمع

عليه.التنبيهسبقكماواتباعه

بينمالكجمعوكيفوالحديثالسنةبينالفرقعنالصلاحابنسئللماولهذا

وهوالحديثأهلمنالإنسانيكونوقد،البدعةضدالسنة.:قال،والسنةالحديث

للحديث-:أي-بالسنةعالمافكان،السنتينبينجمععنهاللهرضيومالك،مبتدع

أا(.بدعةغيرمنالحقأهلمذهبمذهبهكانأيللسنةومعتقدا

في-أهلههمالذين"-الحديثأهل"لقبمنالعلمأهليطلقهماف!نهذاوعلى

وذلك)2(،عليهالتنبيهمركما،السلفوهم،والجماعةالسنةأهلفهمالعقائدكتب

أثرعماوإنماوالرد،للتسليمقابلةآراءعنوعقائدهمأعمالهمفييصدرونلالأنهم

،العدولالثقاتبنقلالكرامأصحابهوعنعنهالمسندةالأخبارمن!النيعن

فيهما)3(.مالاتباعهموالسنةالكتابمنمأخوذةوتسميتهم

الأثر.أهل:الرابعالمطلب

آثار)4(.وجمعهالشيء،بقيةعلىاللغةفيالأثريطلقالأئر.تعريف:اولآ

وفقهاء،والموقوفالمرفوععلىفيطلقللخبر.مرادفهو:الاصطلاحوفي

بالخبر)6(.والمرفوعبالأئر،الموقوفيسمون)5(خراسان

213(.)1/الصلاخابنفتاوى()1

بعدها(.فماهه)صالبغداديللخطيبالحديثأصحابشرفانظر:)2(

24(.)1/للالكائيالسنةأهلاعتقادشرحانظر:)3(

435(.)صأثر(،:)مادة،المحيطالقاموسانظر:)4(

مماحدودهاوآخروبيهق،جوينقصبةالعراقيليمماحدودهاأولواسعةبلاد:خراسان)5(

وهراةنيسابور،منهاعدةبلدانعلىمشتملةوهي،وكرمانوسجستانغزنةالهنديلي

35(.0)2/البلدانمعجمانظر:وغيرها.وبلخ،

3http://www.al-maktabeh.com(.)صالجزائريطاهرللشيخالنظرتوجيه6(،)صللسيوطيالراويتدريبانظر:)6(



دالعماكلةال!لةأووفطئص

مرافىفوهو،العلمأهلمنكثيرعنداللقبهذاوجدلقدالأثر.اهلمفهوملانيآ:

والسنةالكتابمنالدليلواتباع،ومعرفتهوإتقانهبحفظهالمشتغلين،الحديثلأهل

ذلك:ومنوباطنا،ظاهرا

والتابعين،وأصحابه!الثهرسولائباعواختيارنافذهبنا:الرازيحاتمأبوقالهما

حنبلأ1(.بنأحمدالثهعبدأبيمثل:الأثرأهلبمذهبوالتمسك

)2(.السنةأهلفيوقيعتهمأيالأثرأهلفيالوقيعةالبدعأهلغلامة:أيضاوقال

وشيخ،السجزينصرأبو:ومنهماللقبهذااستخدمواقدالأئمةأنكما

وغيىهم)3(.والسفالني،تيميةابنالإسلام

منعقيدتهميأخذودنإنماألذين:الأثبرأهلحقيقةبيانفيالسفاننويقول

السلفعنوصحثبتماأو،!ىالنيسنةفيأو،كتابهفيشأنهجلاللهعنالمأثور

الفخامأ4(.لهموالتابعين،الكرامالصحابةمنالصالح

الناجية.الفرقةالحامس:المطلب

علىامتي)...لتفزقن:الافتزاق)5(حديثفيص!قولهمناللقبهذا-مأخذ

الثهرسوليا:قيلالنار(.فيوسبعونوثنتالط،الجنةفيواحدة؟فرقةوسبعينثلاث

)الجماعة()6(.:قالهم؟من

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(18ا-ا97)1/السنةأهلاعتقادشرحانظر:

.(18ا-ا97)1/السنةأهلاعتقادشرحانظر:

درء223(،،17،177ه)صللسجزيوالصوتالحرفأنكرمنعلىالردانظر:

64(./)1الأنوارلوامع266(،)6/الئعارض

64(.11/الأنوارلوامع

345(.)3/تيميةابنفتاوىمجموع4،11)صللآجريالشريعةانظر:

تخرمجه.تقدم
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رالعماعةال!صهأثلفطفكل

يقولونالذي،الحقأهل،والحديثالسنةأهلعلىإلاينطبقلاالوصفوهذا

الناجيةالفرقةوعنالحديثهذاعقأحمدالإمامسئللماولهذا،يعملونوبه،الحق

)1(.هم"منأدريفلاالحديثأصحابيكونوالم"إن؟قال

السنةأهلمذهبعلىللدلالةالعلمأهلاستخدمهقدأيضااللقبوهذا

بعد"أما:الواسطيةمقدمةفيتيميةابنالإسلامشيخقولذلكومن)2(،والجماعة

")3(...والجماعةالسنةأهلالساعةقيامإلىالمنصورةالناجيةالفرقةاعتقادفهذا

القهرسو.لعهدعلىالصحابةأتباعالناجيةالفرقةوصفكانفإذا5:أيضاوقال

السنةأ4(.أهلهمالناجيةالفرقةكانتالسنةأهلشعاروذلك!!

كتابهوسمحيثبطةابنفعلكمامصنفاتهمعناوينضمنهاقدبعضهمأنكما

فعلهوكماالمذمومةه،الفرقومجانبةالناجيةالفرقةشريعةعن"الإبانة:بالمشهور

".الناجيةللفرقةالانتصارفيالشافيةألكافية:مصنفهفيالقيمابن

عنوانتحت-أه(الحكميحافظالشيخقالالمعاصرونالعلمأهلقررهماوهذا

مامثلعلىكانمنالناجيةالفرقةأنالمصدوقالصادقأخبر"وقد:الناجيةه+الفرقة

لهاالمنقادينوحفاظهالحملتهاالصفةهذهتصلحوإنما،وأصحابههوعليهكان

61(."السنةوجهابذةالحديثأئمةبذلكأعنيبهاالمتمسكين

)11

)2(

)3(

)4(

)6(

2(.ه)صالحديثاصحابشرفانظر:

24(.)1/والجماعةالسنةأهلاعتقادشرحانظر:

.(14إص-الهراسشرحمع-الواسطيةالعقيدة

)3/457(.السنةمنهاج

بقريةولد،جيزاناعلامأحد،الأديبالفقيه،الحكميعليبنأحمدبنحافظهو

السنةكأعلام،كثيرةمصنفاتألفبه،واشتغلالعلمطلب،المضايالمدينةالتابعة،السلام

.9115)2/للزركليالأعلامانظر:هـ.1377سنةتوفي،القبولومعارج،المنشورة

http://www.al-maktabeh.com.(91/)1القبولمعارج



!العماعةالصةأووفطئص
ه

.المنصورةالطئفةا!دس:المطلب

(مريأتيهمحتىظهرين(متيمنطائفةتزالالا:ر!النيقولمناستفيداللقبهذا

خذلهممنيضرهملامنصورينامتيمنولئفةتزالالا:حث!وقولهظهرون()1(.وهماللة

()2(.الساعةتقومحتى

حصين،بنوعمران،وقاصأبيبنوسعد،سمرةبنجابرعن:البابوفي

عدهحتى،وغيرهمعامر،بنوعقبةجبل،بنومعاذ،هريرةوأبي،أرقمبنوزيد

)3(.المتواترةالأحاديثمنالعلمأهلبعض

عندي"هم:المباركابنقال:السلفمنجمععنالحدبثهذاتفسيرجاءوقد

)4(."الحديثأصحاب

الرسولمذاهبيتعاهدونوالذين،الحديثأصحابفم:المدينيبنعليوقال

وأهلوالجهميةوالرافضةالمعتزلةعندتجدلملولاهمالعلمعنويذبونصث!

ثمالحديثأ6(.أصحابيعني:البخاريوقالالسننأه(.منشيئاالإرجاء

والآجري،إ7(،حبانوابن،قتيبةكابنالتفسير:هذاعلىالعلمأهلتتابع

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(1291؟رقم،1523)3/ومسلم731(،1:رقم392،/)13البخاريأخرجه

.6:رقم4(،)1/سننهمفدمةفيماجهوابن2921،رقم:485(،ير41الترمذيأخرجه

6(.)1/ماجهابنوصحيح923(،)2/الترمذيصحيحانظر:.الألبانيصححهوقد

المتناثرنظم2(،16ص)للسيوطيالمتناثرةالأزهار61(،المستقيمالصراطاقتضاءانظر:

.(934-.)صللالبانيالعيدينصلاة39(،ص)للكتاني

26(.)صالحديثأصحابشرففيالخطيبأخرجه

،27(.01)الحديثاصحابشرف2921(،:رقم485)4/الترمذيجامعانظر:

392(.)13/الباريفتح27(،)صالحديثأصحابشرفانظر:

سنةمات،اللغوي،الفقيه،الحافظالمحدثالإمام،البستيحبانبنحاتمبنعمدهو

.191173/المؤلفينمعجم(،21114/الشافعيةطبقاتانظر:هـ.354
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!العماعهال!لهأووخطئص

)5(.وغيرهم)4(،والنووي)3(،والبغوي)2(،البغداديوالخطيب)1(،والحاكم.

واتباعا،وعملاعلماودرايةروايةأهله؟ذكرهئقدمكماالحديثبأهلوالمراد

الحاكم:الثهعبدأبوقإل،الوصفبهذاأولىوهم،!النيأنفاسلصحبةأهلفهم

يرفعالتيالمنصورةالطائفةأنالخبرهذاتفسيرقيحنبلبنأحمدأحسنقلقد

منالتأويلبهذاأحقومن،الحديثأصحابهمالساعةقيامإلىعنهمالخذلان

البدعأهلودفعوا،الماضينالسلفآثارواتبعوا،الصالحينمحجةسلكواقوم

61(.ص!الثهرسولبسننوالمخالفين

)11

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

البيع،بابنالمعروف،النيسابوري،اللهعبدأبوالحاكم،محمدبناللهعبدبنمحمدهو

ؤفيات473(،)5/بغدادتاريخانظر:هـ.554سنةمات،عصرهفيالحديثأهلإمام

64(.)3/للسبكيالافعيةطبقات285(،)4/الأعيان

المؤرخ،المحدثالإمامالبغدادجمما،الخطيببكرأبو،أحمدبنثابتبنعليبنأحمد

سنةماتوغيىفما،والكفاية،بغدادكتاريخ،الكثيرةالتصانيفصاحب،الأصولي

3(.)2/المؤلفينمعجم29(،)1/الأعيانوفياتانظر:هـ.463

الحدث،الشافعيالفقيه،البغويالفراء،،محمدأبومحمد،بنمسعودبنالحسينهو

طبقات(،136)2/الأعيانوفياتهـ.انظر:551سنةمات،العلومفيبحراوكانالمفسر،

214(.)4/للسبكيالشافعية

وأحدالمشهور،العلامةالإمام،النوويالدينمحيحسن،بنمريبنشرفبنيحيىهو

593(،)8/للسبكيالشافعيةطبقاتانظر:هـ.676سنةمات،عصرهفيالشافعيةأعيان

354(.)5/الذهبشذرات

حبانابنصحيحتقريبفيالإحسان5(،ا)صقتيبةلابنالحديثمختلفتأويلانظر:

أصحابشرف2-3(،)صالحديثعلوممعرفة(،هه)صللآجريلأربعينا(،1/41)

للنوويمسلمصحيحشرح41/213(،للبغويالسنةشرحا(،7-.)صالحديث

ا-17(.6)13/

3http://www.al-maktabeh.com(.ه)صالحديثعلوممعرفة



دالعماعلأالصةأووخطئص

مذهبيعتقدومنوالجماعةالسنةأهلأحمدأراد"إنما)1(:عياضالقاضيوقال

)2(."الحديثأهل

الطائفة"وهم؟والجماعةالسنةأهلوصففيتيميةابنالإسلامشيخقالولهذا

)3(."..(أمتيمنطائفةتزاللاا:صه!النيفيهمقالالذينالمنصورة

والجماعة.السنةأهلالظببينالجمع:السابعالمطلب

منغيرهمعلىبهاظهرواعدةألقابآوالجماعةالسنةلأهلأنسبقممايتضح

لهيظهرفإنهتأملهامنولذلك،الباطلمنالحقتمييزبذلكينشدون،الضالةالفرق

إنماوبعضها،!الرسولمنبالنصلهمثابتفبعضهاالإسلامعلىتدلأنها

أهللمسمياتمخالفةبذلكوهيصحيحا،تحقيقال!سلامتحقيقهمبفضللهمحصل

وألقابهم.البدع

ومسمياتفم،الأهواءأهللمنهجمباينتهالهيتبينالسنةأهلألقابفيوالناظر

كله:ذلكتلخصالتيالنقاطلبعضالعجالةهذهفيأتطرقولعلي

الأمةعنواحدةلحظةولاتنفصللمنسبوالجماعةالسنةأهلألقابأن(ولا:

طريقةعلىالمسلمينجميعتحويفهيالنبوةمنهاجعلىتكوينهامنذالإسلامية

إليه.الدعوةوبطبيعة،فهمهوطريقةالعلمتلقيفيبهميقتدىومن،الأولالرعيل

يخالفبرسمتختصلافهي-والسنةالكتاب-الإسلامكلتحويأنهاثانيا:

نقصا.أوزيادةوالسنةالكتاب

ثمسبتةفيالقضاء،ولي،الحافظالمالكيالسبتياليحصبىموسىبنعياضالقاضيهو)1(

.(138)4/الذهبشذراتهـ.انظر:544سنةماتوغيرها،غرناطة

66-67(.)13/مسلمصحيحعلىالنوويشرحانظر:)2(

.(31915/تيميةابنفتاوىمجموع)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماكلةالصنهأثلهصاثص

فيإلايبرزلمماومنها،الصحيحةبالسنةثابتهومامنهاألقابأنهاثالثا:

عنهم.والتمئزبدعتهملرد،الضالةوالفرقالأهواءأهلمناهجمواجهة

لاغير،لاالإسلامعلىهولديهموالمعاداةوالموالاةوالبراءالولاءعقدأنرابعا:

فحسب.والسنةالكتابهوإنمامحدد،رسمعلىولا،معينباسمرسمعلى

ل!".القرسولدونلشخصللتعصبلهمداعيةتكنلمالألقابهذهأنخامسا:

لشخصعصبيةولا،معصيةولابدعةإلىتفضيلاالألقابهذهأنسادسا:

هذهاللقبهذاانتظموالجماعةالسنةأهل:قيلفإذا،معينةلطائفةولامعين

بهاانشقواالتيورسومهمبأسمائهمالفرقأهلمنلأحديكونلاوهذا،الخواص

أا(.السنةأهلألقاببقيةوهكذا،المسلمينجماعةعن

فالسلف،السلفعلىتطلقكلهاالألقابهذهأنتقدمممايستخلصفإنهوهكذا

لاجتماعهمالجماعةوهم!،الثهرسولسنةلاتباعهمالسنةأهلهم:الصالح

ظاهراوتطبيقهر!اللهرسولحديثلاتباعهموالأثرالحديثأهلوهم،الحقعلى

وباطنا.

أهلفرقمنص!اللهرسولاستثناهمالذينالمنصورةوالطائفةالناجيةالفرقةوهم

منوعلىعليهمإلاينطبقلاالنصوصفيوردالذيالوصفوهذا،الهالكةالنار

منهم.يجعلناأناللهنسأل،آثارهمواقتفى،منهجهماتبع

ليتضحذلكمنجملةذكرويحسن،البابهذافيالعلمأهلذكرهالذيوهذا

ذلك:فمن،والجماعةالسنةأهلفيالألقابهذهاجتماع

فأهلعداهمومنالحقأهلهمنذكرهمالذينالسنة"وأهل:حزمابنقال

اللهرحمةالتابعينخيارمننهجهمسلكمنوكل!الصحابةفإنهم،البدعة

3http://www.al-maktabeh.com-37(.ا)صزيدأبيبكرللشيخالانتماءحكمانظر:()1



رالعما!كلأالصةأورئصخط

هذا،يومناإلممافجيلآجيلآالفقهاءمناتبعهمومنالحديثأصحابثم،عليهم

)1(.وغربها!الأرضشرقفيالعوامنمبهماقتدىومن

،المنصورةالطائفة"فهي-:الناجيةالفرقةعلىالكلامبعد-اللالكائيوقال

)2(."بالسنةالمتمسكةالعادلةوالجماعةالهاديةوالعصبة،الناجيةوالفرقة

بينماالمؤمنينأنواعمنمتعددةجماعةالطائفةتكونأنيجوز":النوويوقال

عنوالنهيبالمعروفبالأمروقائم،ومفسرومحدثوفقيهبحربوبصيرشجاع

يكونواأنيلزمولا،الخيرمنأخرىأنواعاهلومنهموعابد،وزاهدالمنكر،

)3(.لاالأرضأقطارفيمتفرقينيكونواقدبل،مجتمعين

أهلبأنها(،الناجية)أيالمرقةوصف"ولهذا:ئيميةابنالإسلامشيخوقا.ل

فإنهمالباقيةالفرقوأما،الأعظموالسوادالأكبر،الجمهوروهم،والجماعةالسنة

مبلغمنقريباهؤلاءمنالفرقةتبلغولاوالأهواء،والبدعوالتفرقالشذوذأهل

القلة،غايةفيمنهاالفرقةتكونقدبلبقدرها،تكونأنعنفضلا،الناجيةالفرقة

)4(."والإجماعوالسنةالكتابمفارقةالفرقهذهوشعار

القبلة،أهلتفرقفبسببها،المضلةوالأهواء.الشبهاتفتنةداوأما:رجبابنوقال

كانواأنبعدوأحزابآ،وفرقآأعداءوأصبحوابعضا،بعضهموكفرشيعا،وصاروا

الناجية،الفرقةإلاالفرقهذهمنينبئفلمواحد،رجلقلبعلىقلوبهمإخوانآ

وهم...(الحقعلىظاهرينأمتيمنطائفةتزالالا:ص!قولهفيالمذكورونوهم

113(.21/والنحلالمللفيالفصل)1(

24(.)1/السنةأهلاعتقادشرح)2(

592(.)13/حجرلابقالباريفتحوانظر:66(،131/مسلمصحيحشرح)3(

346(.345)3/تبميةابنفتاوىمجموع)4(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماعهالصاللأأهـلهئصخط

)1(."الأحاديثهذهفيالمذكورونالغرباءالزمانآخرفي...

حقيقةذكرفيتقريرأحسنتيميةابنالإسلامشيخقررهبماالفصلهذاوأختم

الني!أخبرلما"لكن:-الواسطيةخاتمةفي-قالفقدونسبهموالجماعةالسنةأهل

الجماعة،وهي،واحدةإلاالنارفيكلهافرقةوسبعينثلاثعلىستفترقأمتهأن

صار(،وأصحابيعليهأنامامثلعلىكانما)هم:قالأنهعنهحديثوفي

وفيهم.،والجماعةالسنةأهلهمالشوبعنالخالصالمحضبالإسلامالمتمسكون

أولواالدجىومصابيحالهدىأعلامومنهم،والصالحونوالشهداءالصديقون

الطائفةوهم،الدينأئمةوفيهمالأبدال،وفيهم،المذكورةوالفضائلالمأثورةالمناقب

الثهنسأل-الحديث-(أمتيمنطائفةتزالالا:ص!النيفيهمقالالذينالمنصورة

)2(.ا"هداناإذبعدقلوبنايزيغولامنهميجعلناأن

22(.)صالغربةأهلحالوصففيالكربةكثمف()1

79http://www.al-maktabeh.com(.41/نيميةابنفتاوىمجموعوانظر:4(،11)1/الكبرىالرسائلمجموعة)2(



تمهيدوفيه

التمهيد

الفصل

الفصل

الفصل

الفصل

الفصل

الفصل

3

!

-

ة،!ح!

لفانيلبألباا

لإيمنتدلآلواالقلقيفيلجفاغلأواالشنلأأفل!خمنانمن

فصولا:وسبعة

إجمالا.السلفعندالتلقيمصادر:

والسنةبال!بالاعتصام:الأول

وعدموالسنةبال!بالاعتقادأعولعلىالاستدلال:الثافي

ذلك.فيبينهماالتفريق

منوالآحادبالمتواترالاعتقادأمولعلىالاستدلال:الثالث

بينهما.التفريقوعدمالسنة

علىالسليمةوالفطرةالصريحوالعقلالإجماعدلالة:الرابع

الاعتقاد.أصول

بالمتضابه.والايمانبامحكمالعملالحامس:

التويل.لنصوصالتأويلرد:السادس

الشرعيةللنصوصالمفضلةالقروناهلالسلفلهمكقديما!بع:

ذلك.واعتبار

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماكلةال!دةأووفطئص5ب

التمهيد
إجمالاالسلفعندالتلقيمصادر

إلىوالاعتقادالعلمتلقيهمفيرجوعهموالجماعةالسنةأهلخصائصمنإن

منالباطليأتيهلاالذياللهكتابفيمتمثلا،وتعالىسبحانهالثهمنالمنزلالوحي

يرغبونلا،عليهوسلامهالثهصلواتالهدىرسولسنةوفي،خلفهمنولايديهبين

وبالعقل،الوحيعلىمبناهالذيبالإجماعذلكويؤيدونعنهما،بدلابغيرهما

تواردبابمن،والسنةالكتابنصوصيقوياناللذين،السليمةوالفطرةالصحيح

لأدلة.ا

والاعتقاديةالعلميةالمسائليستقونوالجماعةالسنةاهلأنهذامنفتلخص

:نوعانوهي،معينةمصادرمنوالعملية

.الإجماعمنعليهماينبنيوما.والسنةالكتاب:أساسيةمصادرا-

يقدمالذانالأصلانفهماوالسنةالكتآبوأمادا:البغداديالخطيبقال

يعرفهوليس،الإجماعويتلوهماسواهما،ماعلىالشرعأحكامفيبهماالاحتجاج

)1(."الاختلافعرفمنإلا

السليمة.والفطرة،الصحيحالعقل:فرعيةمصادر2-

موجز.بشكلمسائلمنبهايتعلقوماالتعريفاتمننبذإلمما.هئماوشأتعرضيى

4http://www.al-maktabeh.com(.210/والمتفقهالفقيه()1



!العماعهال!دةأ!لفحاثص
ه

الأولالمبحث

الكريمالقرآنالأولالمصدر

.والاصطلاحاللفةليبالقرآنالتعزيف:الأولالمطلب

فهو،الشيءقرأثومنقرأ،مادةمنأصله:القرآنلغة.القرآنمعنى(ولا:

والضم.الجمعةمعناهفصاربعض،إلىبعضهوضممت،جمعتهأيقرآن

رحمهايضملمأيجنينا،قرأتوماقط،سلىالناقةهذهقرأتما:قولهمومنه

ولد)1(.على

نإ)وعلا:جلالثهقالالمعنىهذاعلىيدلماالكريمالقرآنفيوردوقد

.!)3(انئقزءآقراتاق!ذ):تعالىلوقا2(،!)وتةاؤفزءخمغةوغقيتا

...".بعضإلىبعضهإتأليفه:الأولمماالآيةمعنىفي)4(عبيدةأبوقال

يجتمعحتى،بعضإثرفيبعضهتلوت"إذا:الثانيةالآيةمعنىفيوقال

)5(."والجمعالتأليفمعنىإلىيصير:ومعناهبعض،إلىبعضهوينضم

:الطحاويقالكماوالجماعةالسنةأهلعرفهاصطلاحا.القرأنمعنىلانيا:

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

قرأ(،:)مادةمنظور،لابنالعربلسان65(،)1/،قرأ()مادة:للجوهريالصحاحانظر:

/1(128).

.17الآية،القيامةسورة

89.الآية،النحلسورة

مناهـ،15سنةولدالمشهور،النحوي،البصريمولاهمالتيميالمثنىبنمعمرهو

ذلك.غيروقيلهـ،902سنةماتوغيرهما،،الحديثغريب،القرآنمجازتصانيفه

371(.11/الحفاظتذكرة45،14)9/النبلاءأعلامسيرانظر:

سيزكين.فؤادمحمد:بتحقيقأ-3(،/1)القرآنمجاز

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالعماعهال!مةأثلخطئص05

وصدقهوحيا،رسولهعلىوأنزلهقولا،كيفيةبلابدامنه،الثهكلامالقرآن..دإوإن

ككلامبمخلوقليس،بالحقيقةتعالىالفهكلامأنهوأيقنواحقا،ذلكعلىالمؤمنون

كفر")1(.فقدالبشركلامأنهفزعم،سمعهفمن،البرية

كثيرفيهأدخلأنهوذلك،بالوصفالتعريفعليهيغلبالتعريفهذاأنإلا

أحدثلماالكريمالقرآنفيالحقلبيانإلاذلكوليس،الاعتقادمباحثمن

نأوالجماعةابأهلفاضطر،الكريمبالقرآنمتعلقةمتعددةمسائلالجهمية

الجهمية.تعريفعنالسلفتعريفليتميزذلكبمثليعرفوه

ص!محمدعلىالمنزلالكلامفهوالعرففي"وأما:بقولهالسيوطيوعرفه

منه،.بسورةل!عجاز

)2(."تلاوةالمنسوخليخرجبتلاوتة"المتعبد:المتأخرينبعضوزاد:قال

وجل.عزاللةكلامالقرآن:الثايئالمطلب

وإليهبدأمنهتعالممااللهكلامالكريمالقرآنأنوالجماعةالسنةأهلعقيدة

بابمن،حقيقيةإضافةسبحانهإليهوإضافته،حقيقةبهتكلمسبحانهوأنهيعود،

وعلا:جلاللهقال،!رسولهعلىأنزلىالذيوهو،قائلهإلمماالكلامإضافة

إتآ)وعلا:جلوقال!)3(،غليو!خيهييثذنينآتفزءائتئققىؤإنذ)

4(.!)غزييافزقياناانرثتة

عليهآمنمثلهماالآياتمنأعطيإلانيالأنبياءمن)ما:ص!النيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.(ا-2122ا)ص-العزأبيلابىشرحهامع-الطحاويةالعقيدة

الجامع(،1)1/عبيدةلأبيالقرآنمجازوانظر:4(.5-93)صالتفسير،علمفيالتحبير

)2/892(.للقرطيالقرآنلأحكام

.6الآية،النملسورة

.2الآية،يوسفسورة
http://www.al-maktabeh.com



!العماكلةالصةأثلكطئص

تابعاكثرهمكونأنفأرجوإليئ،الثهأوحاهوحيا،أوتيتهالذيكانصىانماالبشر،

الأدلة.منذلكغيرإلى()1(.القيامةيوم

الني!.علىالمنزلتعالىالثهكلامالقرآنأنبيانفيكافيةالنصوصفهذه

ترثتاتخنإنا):قائلمنعزقال،كتابهبحفظتكفلقدتعالىالثهإنثم

2(.)!!لخمظونرتةناق!لذكرآ

منسبقهماعلىمهيمناوليصبحنذيرا،للعالمينليكونكتابهأنزلتعالىفالثه

يرثأنإلىمصوناالقرآنهذاليبقىوالمبطلين،المحرفينعبثمنوحفظه،الكتب

عليها.ومنالأرضالثه

الكريم:القرآنتفسرفيالسلفمنهج:اكلثالمطلب

قديماالعلمأهلبهاعتنىالتيالأساسيةالمصادرمنهوالكريمالقرآنأنكما

المعنىلإدراك،وتفسيرهمعناهمعرفةفيضوابطلهوضعواقدالسلففإنوحديثا،

وتكمن،والانزلاقالانحرافمنوللسلامة،القرآنيالنصمنالمقصودالصحيح

التالية:النقاطفيالضوابطهذه

القرآنتفسيرأي،نفسهالقرآنمنومعناهالقرآنئفسيرطلبءصرفةا-

بعضى،علىكلامهببعضالاستدلال:المتكلممرادلمعرفةطريقأحسنإذ،بالقرآن

ؤقذا):تعالىقال،مبينعربيبلساننزلوالقرآن،اللغةقواعدتقتضيهماحسب

)4(.!جمؤءغثزبىغرييافزةانا):تعالىوقال)3(،!ئيينئغزثي!ان

.8194:رقم9،3/،البخاريأخرجه()1

.9الآيةالحجر،سورة)2(

.1531،ية،النحلسورة)3(

28.الآيةالزمر:سورة()4

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماكلهال!لهأووئصكامط
موطنفيومفصلةهنا،موجزةتأتيالقصصمنكثيرالكريمالقرآنففي

سورةفيفيهاوفصل،البقرةسورةفيأوجزهاحيثوموسىفرعونكقصةآخر،

وغيرها.الأعراف

يأتيأوآخر،موضعفيمقيدايذكرهثم،موضعفيمطلقاالنصيردوقد

لكتابالمفسريحتاجالحالهذهففيخاصا،تعالىالثهيذكرهثمعاما،القرآنيالنص

قدماليعرفمجتمعةفيهاينظرثم،الواحدالموضوعفيالآياتيجمعأنتعالمماالله

علائق.منبينهايكون

لبيانفإنها،!النبىسنةمنالآيةثفسرطلبإلىيحتاجالمفسرأنكما2-

ت!قيتخكتميآلخئياتيهتنتإليكانرئتآإنآ):تعالىالثهقال،الكريمللقرآن

قايلنايرلئت!يئآلذتحزإليذؤانرتتآ)وعلا:جلوقال!)1(،ازنكتهآآلناير

!)2(.!يتقكروتؤتغلفثمإتحهثمئئرك

تأتي:السنةأنالعلمأهلذكروقد

،والزكاةوالصيامكالصلواتتعالىالثهكتابفيأجملماليعضمفسرة-أ

ومكروهاتهاوسننهاواجباتهافبينتالسنةجاءتقد،الإسلاممبانىمنوغيرها

.أخرىجهةمنوأنصبتهاوقدرها،هيئاتهاووضحتجهة،منذلكونحو

دونفقط،بالثلثالوصيةكتخصيصالعزيز،الكتابلعمومنحصصة-ب

عليه.الزيادة

تعالمما)3(.الثهكتابفيلمامقيدة-ج

.155الآيةالنساء،سور)1(

--.44الآية،النحلسورة)2(

للشافعي،الرسالة،الشام،دمشقالفكر،دار3(،.3-ا)صللمروزي،السنةانظر:)3(

+.شاكرمحمدأحمد:تحقيق66،65(،)ص
http://www.al-maktabeh.com



!ابماعةالصةأوركطئص

الصحابةأقوالمنالمفسرطلبه،السنةمنالقرآنيالنصفهمتعذرف!ن3

الثهواختصهم،الأحوالمنشاهدوهلما،بالتنزيلأعلمفهم،عليهماللهرضوان

الصالح.والعمل،الصحيحبالفهمالناسأولىفهم،ر!نبيهلصحبة

منبلتضاد،اختلافبابمنفليسالآيةتفسيرفيآراؤهماختلفتوإن

العلم.أهلبسطهقدكما،تنوعاختلافباب

كلامإلىيرجعفإنه،النصمنالمرادفهمعلىيعينهماالمفسريجدلمف!ن4-

،عباسابنمولىوعكرمةجبيربنوسعيدكمجاهدالتفسير،علماءمنالتابعينأئمة

،الهدىأئمةمنبعدهمومن،وتابعيهموغيىهم،وقتادة)2(،)1(،المسيببنوسعيد

وكثر،وأساليبهبلغتهغيىهممنوأعرف،القرآنبنزولعهداأقربإنهمحيث

)3(.بعدهمجاءممنبفهمهمبالاقتداءأحقفهموالآثار،للسنةحفظا

أحد،القرشيالمخزوميعائذبنعمروبنوهبأبىبنحزنبنالمسيببنسعيدهو)1(

وفياتانظر:هـ.49سنةمات،الأعلاموالأئمةالكبار،والفقهاء،الأثباتالعلماء

.(201)3/للزركليالأعلام1375،)2/الأعيان

سنةمات،ثبتثقةالمفسر،الإمام،الخطابأبو،البصريالسدوسيدعامةبنقتادةهو)2(

5553(.:)رقمالتهذيبتقزيب592(،)5/النبلاءأعلامسيرانظر:هـ.171

فما362/)13تيميةابنفتاوىمجموع42(،)صللشافعي،الرسالة:المطلبلهذاانظر)3(

،التفسيرعلمفيالتحيير(،175)2/للسيوطيالقرآنعلومفيالإتقانبعدها(،

.5-53(.)صالعكالرحمنعبدلخالدالتفسيرأصول323(،)ص

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماعهال!للأأووخطئصه
الثافيالمبحث

لسنةا:فيكاالمضدر

البابمنالأولالفصكفيعليهوالكلامبالسنةالتعريففيالكلاممضىقد

محفوظة،تعالىاظهمنوحيالسنةأننبينأنالمطالبمنهنايعنيناأنهإلا)1(،الأول

تعالى.اللهشاءإنسأذكرهماوهذا،التشريعفيالمصادرمنمصدروهي

محفوظة.تعالىاللةمنوحيالسنة:مطلب

علىالشرعيةالنصوصدلتلقدلعالى.اللةمنوحيالسنةأنعلىالأدلةأولا:

يأتي:فيماذلكوثفصيل،تعالىاللهمنوحيالسنةأن

ذلكعلىتنصالكثيرةالآياتجاءتوحي.السنةأنعلىالقرآندلالةأ-

)2(.!!ئوخمماؤخمماإلافؤإن!آفؤىغننتنطقؤقا):تعالىقولهمنها

نأبذلكلناقصححزم:ابنقالولهذاص!النيبهينطقماكلفيعامةوالآية

الكتابفذكر..هقسمينعلىينقسم!رسولهإلىوجلعزالثهمنالوحي

)3(.والسنة

آتيهتضمنغقيكمانزكؤقآغق!يكتمآلئ!يغضتؤآذكزوأ):وجلعزوقال

فييتقىقاؤآذ!زت)وعلا:جلوقاد!)4(،يإءتجظكوؤاتجكق!

)5(.!ؤآلح!ضيماآلت!ءا!إيقئئوي!ن

)2(

)3(

)4(

)5(

الرسالة.هذهمن35صانظر:

،4.3الآيتان،النجمسورة

الامئياز،مطبعة،عاطفمكتبةأحمد،محمد:تحقيق1(،)1/58الأحكامأصولفيالإحكام

مصر.هـ،8913

231.الآية،البقرةسورة

34.الآية،الأحزابسورة
http://www.al-maktabeh.com



!الجماكلةالصنهأملكطئص

:يقول،بالقرآنالعلمأهلمنأرضىمن"سمعت:الشافعيالإمامقال

بالمسير)2(.العلمأهلعننقلاالقرطيقالوهكذا)1(.الله!رسولسنةالحكمة

نأعدةأحاديثفيوردقدأنهكماوحي.السنةأنعلىالنبويةالسنةدلالة2-

.:ذلكفمنتعالمما،اللهمنوحيالسنة

أتكتب":لهقيللماعنهما)3(الدهرضيالعاصبنعمبروبناللهعبدأن-أ

عنفأمسكوالرضا+،الغضبفييتكلمبشرل!الثهورسول،تسمعهشيءكل

بيدهنفسيالذيفو)اكتب:الني!لهفقال!الثهلرسولذلكذكرحتىالكتاب

حق()14.إلامنهيخرص!ما

حتىنفستموتلن(نهروعيفيألقىقدالأمينالروح)إن:!النيوقال-ب

)5(.الحديث.(-.رزقها.تستوفي

مناتفقوقد":إلشوكانيقال.اللةمنوحيالسنةأنعلىالاجماعدلالة3-

وأنها،الأحكامبتشريعمستقلةالمطهرةالسنةأنعلى،العلمأهلمنبهيعتد

)1(

)2(

)3(

)4(

1)5(

.(87ص)لةلرساا

141/183(.القرآنلأحكامالجامعانظر:

منالسابقينأحدمحمد،أبوسعيد،بنهاشمبنوائلبنالعاصبنعمروبنالثهعبدهو

يذفيهـ،65سنةحدودفيماتالأفقهاء،العبادلةوأحد،منهموالمكثرينالصحابة

)رقم:التهذيبتقريبانظر:.الراجحعلىبالطائفالأصحعلىالحرةليالالحجة

)3523.

وصححه(،401/)1،مستدركهفيوالحاكم3646،:رقم6(،5)4/داودأبوأخرجه

2(.70/)1الباريفتحانظر:حجر.ابنالحافظقواهوقد.الذهيووافقه

شعبفيوالبيهقي4(،21/المستدركفيوالحاكم39(،)صالرسالةفيالثافعيخرجه

عنهنفله،المنذرابنقالكمامشهورالحديثومعنى.ا141:رقم381()3/الإيمان

79(.ت69.)صالرسالةعلىأحمد.مثأكرللشيخحاشيةانظر:،وهواهشاكر،أحمدالشيخ00

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالعماعؤال!فةأووكاخطفص
)1(."الحراموتحريمالحلالتحليلفي....كالقرآن

ينزلكمابالوحيعل!تنزلأيضا،والسنة:تيميةابنالإسلامشيخقالولهذا

.!2)لمانلفرآا

اللهمنوحيالسنةأنسبقماخلالمنلنااتضح.النبويةالسنةحفظثانيا:

جلاللهقال،تعالىاللهمنمحفوظالوحيأنالشرعيةالنصوصمنومعلوم،تعالى

نأبذلكفصح:حزمابنيقول!،لحافظونلهلاناالذكرنزلنالمحن)نا)وعلا:

فهوشيء،منهيضيعلاأنهلنامضمونوجل،عزاللهبحفظمحفوظكلهص!كلامه

311(.أبدعليناالحجةفللهكله،إلينامنقول

فيالسنةتثبيتفي!النيطريقةمنهاعدة:أمورفيمتمثلاالحفظهذاوكان

فاتبعوابعدهمالتابعونجاءثم،السنةحفظفيالصحابةجهودثم،الصحابةصدور

الصحاحصفتئمونشرها،السنةحفظعلىوحرصواقبلهمكانمنخطا

والجرح،المتونونقدالحديثعلومقواعدبعدهاووضعت،والسننوالمسانيد

أوالتغييرمن!النيسنةعلىحفاظاذلككلا.لأسانيد،ودراسةوالتعديل

)4(.التبديل

33(.)صلفحولاإرشاد(1)

364(+)13/تيميةابنفتاوىمجموع)2(

.(1/011)الإحكام)3(

تدوينعصرإلىص!النيعهدمنالسنةالحفظبمراحلعنتعدةمصنفاتصنفتوقد)4-(

تدوينللاعظمي،،النبويالحديثفيدراسات:التمثيلسبيلعلىذلكومن،السنة

http://www.al-maktabeh.comالتدوين.قبلوالسنة،الزهرانيمطرمحمدللثيخالنبويةالسنة



دالعماعلأالصةأووكصائص
ه

الثالثالمبحث

الإجماع:الألثالمصدر

اللفة.ليالإجماعتعريف:الأولالمطلب

مابهويرادويطلق،مجمعفهوإجماعا،يجمعأجمعفيقال،أجمعمصدر:الإجماع

يلي:

تعالى:قولهومنه،عليهعزمإذاعلىالسفر،فلانأجمع:فيقالالمؤكد،العزما-

أمركم.أعزمواأي!)1(،ؤشزكأةكتماقضكثمقا"خمعؤأ)

رح!:قولهومنه،عليهاتفقواأي،كذاعلىالمسلمونأجمع:فيقال،الاتفاق2-

أبدا()2()3(.الضلالةعلىالأمةهذهاللهيجمعالا

يتصورقدالعزملأن،الئانيهوالاصطلاحيللمعنىالموافقأنشكولا

.اجتماعغيرمن

عدة،تعاريفالإجماعتعريففيالأصوللعلماءاصطلاحا..الإجماعتعريفثانيا:

عصرفيوفاتهبعد!محمدأمةمجتهدي"اتفاق:المطلوبعلىوأدقهاأخصرهامن

)4(.الأمور"منأمرعلىالعصورمن

)1(

)2(

)3(

)4(

.71الآية،يون!سورة

الزمذيأخرجهمامنهاةشواهدوله(،1ا-1517/)1المستدركفيالحاكمأخرجه

الشيخالحديثقوىوقد93(.)1/السنةفيعاصمأبيوابن2168،:رقم5،334/

لابنالسنةتخريجفيالجنةوظلال61(،)1/المصابيحمشكاةعلىتعليقهانظر:.الألباني

85.:الحديثرقمعاصمأبي

:)مادة،آباديللفيروز،المحيطالقاموس(،هط57)8/منظورلابن،الجربلسان:انظر

.(41)3/إ،جمع

العطارحسنللشيخ،الجوامعجمععلىالعطارحاشبة7(،ا)صالفحرلهإرشادانظر:

هـ.محمدإ1358مصطفىمطبحة215(،)2/

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماعهال!لةأووهطفصه
بعضعلىهنافأحيلمحززاته،وذكرواالإجماعتعريفالعلمأهلشرحوقد

الإيجاز)1(.فيرغبةالمصادرتلك

الإجماعأنعلىالعلماءجمهورذهب.الإجماعحجيةعلىالأدلة:اكيئالمطلب

منها:عدةبدلائلذلكعلىواستدلوا،شرعيةحجة

تتينقاتغدمنآلرشوكيشتايتيؤقن):تعالىقولهالقرآنمن(ولا:

ؤشآءثتجقنتمؤئضلإ-تؤلنتائؤلإءآتمؤييينغثزشييليؤيتبغآثفذىتة

بهااستدل،الإجماعحجيةعلىالأدلةأقوىمنالآيةوهذه)2(.!!قصمعرا

مخالفةوبين!الرسولمشاقةبينجمعتعالىاللهوأنذلك،علىالشافعيالإمام

وبينبينهجمعلمامباحاالمؤمنينسبيلغيراتباعكانفلوالوعيد،فيالمؤمنينسبيل

فييجتمعانكليهماوأن،الطرفينجهةمنالحكمفيهاستوىأنهفتبينالحظور،

)3(.محظورينكونهما

غلىشئهذآةلت!ونوأؤشالاامةتجغفتبهثمؤكذالك):تعالىوقال2-

قولكانولما،العدولالخياروالوسط!،اشهيآغقيكثمآلزشو،ؤتكونآلتاير

يجبحجةوإجماعهاالأمةقولكان،بمقتضاهالعمليجبغيىه،علىحجةالشاهد

)1(

)2(

)3(

الإبها!(،148،175)1/للامديمماالأحكامإحكام965(،)4/حزملابنالإحكامانظر:

238(،)3/للأس!نويالوصولمنهاجشرحفيالسولنهاية934(،)2/المنهاجشرح

حاشية261(،31/البخاريأحمدبنالعزيزلعبدالبزدويأصولعنالأسراركشف

لفرغليالإجاعحجية(،)1/177الجوامعبهعمتنعلىالمحليشرحعلىالبناني

54(.إص

.151الآيةالنساء،سورة

الإبهاج243(،)1/للبيضاويالتنزيلأنوار(،)91/178تيميةابنفتاوىمجموعانظر:

http://www.al-maktabeh.com)2/353(.المنهاجشرح



،!العماعلأال!لةأووثحائص

أيضا)1(.بمقتضاهالعمل

ه

:الإجماعحجيةعلىالسنة(دلةثانيا:

وهوالفذمعنالشيطف!نالجطعة،لليلزم،الجنةبحبحةسرهلمن)(لا:!قولها-

فلاالبلدانفيمتفرقةجماعتهمكانتإذاأنهمنهالدلالةووجه(بعد...()2(.الاثنينمن

معنى،الأبدانلزومفيحينئذيكنفلم،متفرقينقومأبدانجماعةيلزمأنأحديقدر

والطاعة،والتحريمالتحليلمنجماعتهمعليهماإلامعنىجماعتهمللزوميكنفلم

فيهما)3(.

هذهاللةيجمعالا:ص!قولهوهو،قليلقبلمرالذيالحديثأيضا:ومنها

1()4()5(.أبدالف!لالةعلىالأمة

خاتم!النيأنقطعاثبتقدأنه.الإجماعحجيةعلىالمعقولدلالة:ثاك

ليسحوادث!ىموتهبعدحدثتوقد،الساعةقيامإلىباقيةشريعتهوأنالأنبياء،

حكمها،علىالأمةأجمعتولكن،!رسولهسنةمنولااللهكتابمننصفيها

فيؤدي،دائمةغيرالشريعةبأنالقطعبذلكللزمبحجةليسإجماعهمإنقلنا:فإن

إلىيؤديلئلاحجةإجماعهمإنيقالأنوإما،الشارعأخبارفيالخلفإلىذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ابنفتاوىمجموع792(،)1/السرخسيأصرل358(،)2/المنهاجشرحالإبهاجانظر:

.(177/)91تيمية

وصححهالمستدركفيوالحاكم166،2:رقم333(،51/الترفذيأخرجه

يستشهد،لمنالشهادةكراهيةباب،الأحكامكتاب،سننهفيماجهوابن1(،ا-15)1/13

431(.:إرقمالصحيحةا،حاديثسلسلةفيالألبانيالشيخصححهوقد.243/

.(47-476هإصللشافعيالرسالةانظر:

قريبا.تخريجهتقدم

41-3(.إا!/قدامةلابنالناظرروضةانظر:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالهماعةالصعنةأووفطئص-

)1(.الشريعةانقطاعوهوالمحالء.00

الإجماعيفيدهفيماالإجماعبحجيةالقاثلوناختلف.الإجماعمفادةالئالثالمطلب

مذاهب:على

الأكثر.مذهبوهو.قطعيةحجةالإجماعأن:الأول

والآمدي.الرازياختياروهو،الظنإلايفيدلاالإجماع:الثايئ

ماوبإن،قطعيةحجةفيكون،المعتبرونعليهاتفقمابينالتفصيل:اكك

ظنية.حجةفيكون،مخالفهندروماالسكوتي،كالإجماعفيهاختلفوا

منبهيقطعمابينالتفصيل"والصواب:تيميةابنالإسلامشيخقال

بأنهالقطعيجبفهذاأصلا،المؤمنينمنمنازعفيهليسأنهيقيناويعلم،الإجماع

)21
.حق"

والتحقيق:؟ظنيةأوقطعيةحجةهوهل:الإجماعفي"وتنازعواأيضا:وقال

)3()4(."ظني....وظنيه،قطعيقطعهأن

)1(

!2(

)3(

)4(

26(.0)3/ا،سراركشفانظر:

93(.)7/تيميةابنفتاوىمجموع

275(.)91/تيميةابنفتاوكمامجموع

892(،1/)2/للرازيالمحصول592(،)1/السرخسيأصول:المسألةتفصيلفيانظر

2(.2150/البنانيحاشبة78(،)صالفحولإر!ئماد1251،)3/الأسراركشف
http://www.al-maktabeh.com



دالعماكلةالصهأملفطئص
!!

الرابع.المبحث

السلفعندالعقلمنزلة

لفة.العقلتعريف:الأولالمطلب

*العين:فارسابنقال،معقولفهو،عقلايعقل،عقلمصدرالعقل

العقلذلكومنالشيء..فيحبسةعلىيدلمنقاسواحدأصلواللاموالقاف

+)1(.والفعلالقولذميمعنالحابسوهو

الدواءعقل:ويقالالبعير،عقالومنه،والحبسالمنعالعقلمعنىوأصل

)2(.الكلاممنومنعحبسإذالسانهواعتقل،مسكهإذابطنه

)3(.يحبسهأي،المهالكفيالتورطعنصاحبهيمنعلأنهعقلاالعقلوسمي

وغيرها.،والئهىوالحلموالفكر،،اللب:معناهفيالعقللفظويرادف

نحو:منهتصرفمايوجدوإنما،الكريمالقرآنفيالعقللفظيذكرفلم

تتضمنالتيالأسماءأيضاوذكرت!،آثغيمونإلايغقفقآؤتا)!،تغففون)

.والألبابكالنهى،العقلمعنى

قولهحديثمثلإلاالصحيحةالسنةفي--كمصدرالعقللفظتجدتكادولا

()4()5(.إحداكنمناطزمالرجلللب(ذهبودينعقلناقصاتمنرأيت)ما:!!

96(.)4/اللغةمقالشىمعجم)1!

46(.458-ه1/)1العربلسان24(،238-.)1/للأزهرياللغةنهذيبانظر:)2(

.(418/)صالمحيطالقاموسانظر:)3(

4035.:رقم4(،1150/صحيحهفيالبخاريأخرجه)4(

لمد.24825-.إصتيميةلابنالمرتادبغيةانظر:)5(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


رالعماكلهالصنهأووئصفط!
وهنا،.ومعناهالعقلحدفيالناسآراءئعددتاصطلاحا.العقلكعريفلانيا:

السلف.عندمفهومهلذكرأتعرضذلكبعدئمحده،فيالعلمأهلسطرهماأذكر

ويعمابتداءيقعالذيالضروريالعلم"هو:العقلحدفي)1(الباجيقال

)2(.العقلاء"

الانفكاكيمكنهلابحيثالمخلوقنفسيلزمماهو"الضروري"العلم:قوله

عنه.الخرو!ولامنه

أحدطريقعنلهكسبولا،تحصيلغيرمنأيابتداء(("يقع:وقوله

الخمس.الحواس

آدم)3(.بنيمنعاقلكلأيالعقلاء""ويعم:وقوله

منأعمهوماعلىيطلقالعقلفإنعدة،ملحوظاتالتعريفهذاوعلى

مفهومعلىالكلامعندذلكعلىالتنبيهوسيأتي،الضروريةالعلومعلىقصره

السلف.عندالعقل

:الإنسانمنالعقلمكانفيالعلمأهلاختلف.العقلم!ناكيئ:المطلب

.الرأسأي،الدماغمحلهالعقلإن:بعضهمفقال

ومن،المالكيةفقهاءكبارمنالقرطي،،الباجيالتجييسعدبنخلفبنسليمانهو()1

الأعيانوفياتانظر:هـ.474سنةمات،ودراية.روايةالحديثبعلمالمشتغلين

535(.)18/النبلاءأعلامسير(،804)2/

اهـ،293،ا:طالزعي،مؤسسةحماد،نزيه:تحفيق3(،اإصالأصولفيالحدودكتاب)2(

.بيروت

يعلىلأبيالعدة:العقلتعريفعلىللوقوفوراجع2(.ه)صالحدودكتابانظر:)3(

الأدلةقواطع143،/)1للكلوذانيالتمهيد35(،11/عقيللابنالفقهأصول83(،/)1

http://www.al-maktabeh.com.(17ا)صللباجيالفصولإحكام26(،/1)للسمعاني



!العماعلأالصهأووثطئص
ه

وغيرهم.والحنابلةالحنفيةرأيوهو

يهآيغقفونففولبلهتمقتكون):تعالىقولهبدليل،القلبمحله:بعضهموقال

الحنابلة.وبعضوالشافعيةالمالكيةرأيوهو!.تجاقشقعونءاذاناؤ

مبدأيكون:تعلقانلهالعقلأنتيميةأبنالإسلامكشيخالمحققينبعضويرى

إلامريدايكونلافالمريد،القلبفيوالقصدالإرادةومبدأ،الدماغفيوالنظرالفكر

)1(.الدماغمحلهوالتصورالمراد،تصوربعد

حقيقةمعرفةفيالناسآراءتجاذبت.لقدالسلفعندالعقلمفهوم:اكلثالمطلب

فيآراؤهمواضطربت،وغيرهموالفلاسفةالمتكلمونفيهفخاض،ومعناهالعقل

وهي:معانأربعةوأنها،بالعقلالمتعلقةالمعانيوالجماعةالسنةأهلفبينذلك،

المدركة.والغريزة،بالعلموالعملالمكنسبة،والعلوم،الضروريةالعلوم

،بالممكناتكالعلمالعقلاء،جميعتشملالتيوهيالفرورية.العلومأولا:

عنهرفعالذيوالمجنونالعاقلبينبهيفرقالمعنىوهذا،والممتنعاتوالواجبات

التكليف.مناطوهو،القلم

،يضرهماوتركينفعهمافعلإلمماالإنسانتدعوالتيوهي.المكتسبةالعلومثانيا:

.والاستدلالبالنظرتحصلالتيالنظريةالعلومفيهوتدخل

ماأخصمنهوبل،العقلمسمىفييدخلأيضاوهذا،بالعلمالعمل:ثاك

القبيح،عنالإمساك:"العقل:بعضهمقالولهذا،الممدوحالعقلاسمفييدخل

")2(.الحسنعلىوحبسهاالنفسقصر

القرآنلأحكامالجامع:المسألةلهذهوراجع35(.4)9/تيميةابنفتاوىمجموعانظر:()1

56(.955-.)صتيميةلآلالمسودة037(،/)1للقرطي

.بيروت،التجاريالمكتب(،11/316/سيدهلابنالمخصصانظر:)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالع!اعلأالصنهأملخطئصه
العين،فيالبصركقوةفيهوهي،الإنسانيعقلبهاالتيوهي.الغريزةرابعا:

والإمام،المبارككابنالسلفمنجمعوعنالمعنىهذارويوقد،اللسانفيوالذوق

1(.)وغيرهمأحمد

الأمورفيحصرفالمنخلافا،للعقلالسلفذكرهاالتيالمعانيهيهذه

)2(.المكتسبةغيرالضرورية

جميعاصطلاحفيالعقلاسمأنوالمقصود9:تيميةابنالإسلامشيخقال

علماكانسواءبغيرهقائمهومابهيرادآدمبنيوعامةالمللأهلجميعبلالمسلمين

فيإلابنفسهقائمجوهرهومايراد-نجةولاذلك،ونحوبعلمعملاأوقوةأو

)3(.!الفلاسفةهؤلاءاصطلاح

شأن.منالإسلامزفعلقد.والجطعةالسنةاهلعندالعقلمردبة:الرابعالمطلب

الشرعيةالنصوصفيوردإنهحيث،فائقةعنايةبهواعتنى،عاليةمكانةإلىالعقل

الكريمالقرآنفيكثيرامعأنيهذكرتوقد،مذمةالعقلانتفاءأنمنهايفهمما

أنهاإلىتومئكلهاالثه،مخلوقاتإلىوالنظروالتدبروالتذكروالاعتباركالتفكر

.وهوانلهمذمةانتفاءهاوأنبها،المتصفوكمالمدحاوصاف

كانوماالخمورمنالعقلهذايذهبمائعالىالئهحرمأنالعنايةتلكومن

والطيرةوالكهانةكالسحروالخرافاتالزهاتمنينافيهماوحرم،حكمهفي

76(،)1/يعلىلإبيالفقهأصولفيالعدة4(،ا)صحبانلابنالعقلاءروضةانظر:11(

257(.إصالمرتادبغية

المرتادبغية38(،37،)2/البغداديللخطيبوالمتفقهالفقيهانظر:)2(

تعارضدرء336(،03،287/،165)9/تيميةابنفتاوىمجموع26،257-263(،ه)ص

.(55ط585)صالمسودة98(،/1)والنفلالعقل

http://www.al-maktabeh.com.-،:--*2(.258/)الصفدية)3(



!العماعلأالصنهأثلخطئص
ه

ذلك)1(.ونحووالتشاؤم

بل،العلومجميعوفيمجالكلفيللعقلأعطواالسلفأنيعنيلاهذاأنإلا

الحالاتبعضوفي،التفصيليدونالإجماليالإدراكعلىبعضهافيقصروهإنهم

والإبمان.التسليمإلاللعاقلليس

:عدةأقسامإلىالعلمأهلقسمهاالعلومأنالكلامهذاوتفصيل

فيها.التشكيكيمكنلاالتيوهي،الفطريةالضروريةالعلومأولا:

فيالعقليستندفهذه،والاستدلالبالنظرالمكتسبةالنظريةالعلومثانيا:

.الأولالقسمإلىتحصيلها

كئرفيهاويدخل،بتعليمإلاالعقليعلمهالاوهذه،الغيبيةالعلوم:اكك

إثبات-والتسليمالفهمسوى-منهاالعقلحظوغاية،التفصيليةالاعتقادمسائل

امتناعها)2(.ونفيإمكانها،

،حدودهجاوزواولا،قدرهمنكبرللعقليعطوالموالجماعةالسنةفأهل

نصبواولابلفيه،التفصيلسيأتيكمافيه،ويحكم،السمععلىيقدم:قالواولا

الصحيح.النقليعارضلاالصريحالعقلبل،والنقلالعقلبينالعداء

الشرعبهيوافقفيمااستعملوهبل،شأنهمنويقللواالعقليهملوالمأنهمكما

تفصيلمزيدوسيأتي،الإجمالحيثمنعليهسارواالذيالمنهجهوهذا،ويعضده

تعالى.اللهشاءإنالقادمةالمباحثفي

لبيانتيميةابنالإسلامشيخضربهالذيالمثلإلىأشيرأنأودأختمأنوقبل

الذيبالعاميئوصحتهالشرعصدقعلىدلالتهفيالعقلمثلحيث"العقلمنزلة

.(168)1/إلاعتقادمسإئلعلىالاستديعلمنهجانظز:)1؟

318(.)2/للثساطيالاعتصامانظر:)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالجمامةال!دلأأملكاخطئص
علىالعافيهذادلالةف!نمفت،عالمانهلهوبين،عليهغيرهودل،المفتيعينعلم

لهذايحقلابلمعه،اختلفإذاعليهقولهيقذمأنلهتوجبلابهوتعريفهالمفتي

)1(.اجتهادهيعارضأو،العالمالمفتيحكميخالفأنالعامي

وبينبينامافصلأن"واعلم:السلفمنهجبيانفيالسمعانيويقول

والمأثورالاتباعوجعلوا،المعقولعلىدينهمأسسواف!نهم،العقلمسألةهوالمبتدعة

والمعقولوالمأثور،الاتباعالدينفيالأصلقالوا:السنةأهلوأما،للمعقولتبعا

الأنبياءوعن،الوحيعنالخلقلاستغنىالمعقولعلىالدينأساسكانولوتبع،

شاء..01)2(.ماشاءمنولقالوالنهيالأمرمعنىولبطل،عليهماللهصلوات

.(13اط38/)1والنقلالعقلتعارضدرءانظر:(1)

المنطق،صون32،931(،5/)1الأصبهانيالسنةلفوامالمحجةبيانفيالحجةانظر:)2(

http://www.al-maktabeh.com.(182)صللسبوطى



دالعماعةالصةأوركحاثص
ه

الخامسالمبحث

الفطرة

فانفطر،فطرايفطرهالشيءفطرمن:الفطرةلفة.الفطرةتعريف:الأولالمطلب.

الشق.فالفطر:،تشققوتفطر:شقهأي،وفطره

وتطلق،والاخزاعفالفطر:الابتداءوبدأهم،خلقهميفطرهمالخلقالثهوفطر

)1(.الخلقةعلىالفطرةأيضا

العلمأهلفيهاختلفمماالاصطلاحفيالفطرةاصطلاحا.الفطرةتعريفثانيا:

ماوهذا،الإسلامبمعنىالفطرةأدنمنهمالمحققونرجحهوالذيعدةأقوالإلمما

الآتي.المطلبفيعرضهسيأتي

السلف.عندالفطرةمعنىالثافي:المطلب

السابقالحديثفيالواردةالفطرةمعنىفيالعلمأهلاختلف،الفطرةمعنىأولا:

.الإسلامبمعنىأنهاالسلفعامةعليهوالذي،

منها:أدلةلعدةوذلك

مالكلهذا:يوميعلمنىمماجهلتمماأعلمكمأنأمرفيربيإن)ألا:ص!قولها-

عنفاجتالتهم،ال!ثبطيناثتهموإفم،كلهمحنفاءعباديخلقتوإفي،حلالعبذانخفئه

سلطدآ...(بهأنزللممابيشركواانوأمرقملهم،احللتماعليهموحرمتدينهم

)2(.الحديث

وأينصرانه(ويهودانهفأبواه،الفطرةعلىيولدإلامولودمن)ما:!النيوقال2-

781(،)2/للجوهريالصحاح51(،5)4/فارسلابناللغةمقابب!معجمانظر:)1(

منظورلابنالعربلسان457(،31/ا،ثيرلابنوالأثرالحديثغريبفيالنهاية

/5(-55.)58

حمار.بنعياضحديثمن2865،:رقم7921()4/مسلمأخرجه)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!ا!ماعؤالصلةأووكافطفص
هريرةأبويقولثمجدعاء(،منليهاتحسونهلجمعاء،هيمةالبهيمةدنتجكطيمجسانه،

)1(.الآية(غقثهاآلناشقطزآثيئآلث!يظزت):عنهاللهرضي

،!غقثهاآلناشقطزآثيئآلتإلمحظترت):نعالىلقولهالسلفمنجمعتفسير3-

.الإسلامالثهدينالآيةمنالمرادوأن

)5(.وغيرهم)4(وعكرمةجبير)2(ومجاهد)3(بنسعيدعنذلكورد

)7(،القيموابن،تيميةوابن)6(،البخاريرجحهالذيهوالقولوهذا

)8(
وعيرهم.

)1(

)21

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

رقم:2(470)4/ومسلم،1358:رقم(-الباريفتحمع-912)3/البخاريأخرجه

.2658

الحافظالإمام،الكوفيمولاهمالواليالأسديمحمد،ابو،هشامبنجبيربنسعيدهو

والعبادةوالفقهوالتفسيرالحديثفيومتقدميهم،التابعينأئمةكبارمنالمفسر،المقرئ

لابن4الطبقاتانظر:.واربعونتسعوعمرههـ،59سنةالحجاجيديبينقتل،والورع

321(.)4/النبلاءأعلامسير256(،)6/سعد

والمفسرين،القراءشبخالمشهورالإمام،مولاهمالمخزوميالحخاجأبوتجنربنمجاهدهو

انظر:.ذلكغيروقيل،ومائةثلاثسنةمات،والتنقلالأسفاركثيروكانالكوفةسكن

!ا)6523(.التهذيبتقريب944(،)4/النبلاءأعلامسير466(،)5/سعدلابنالطبقات

أعلممنالأثبات،الثقاتمن،بالتفسيرعالم،عباسابنمولممااللهعبدأبوعكرمةهو

الكبير"الثارلخانظر:ذلك.بعدوقيلهـ،451سنةمات،عصرهفيبالتفسيرالناس

ا-36(.2)5/النبلاءأعلامسير218(،الزبهة)7/

374(.)8/التعارضدرء72(،)18/التمهيد(،44-ا190/البيانجامعانظر:

512(.81/الثه!،لخلقتبديلالاباب،الرومسررةالتفسير،،البخاريصحيحانظر:

بم783(.)2/العليلشفاءانظر:

9التعارضدرء(،68-426-432)8/البرعبدلابنالتمهيد:للنوسعانظر

لابنالكبرىالرسائل41(،371-387،372،934668،454،425،423،0-.)8/

523-616(،21/للذمةأهلأحكام775-836(،)2/العليلشفاء337(،21/تيمية

http://www.al-maktabeh.comلم2(.248-94)3/حجرلابنالباريفتح26(،اإصالقيملابنكلهاالروح



دالعماكلةالصالةأوولمطئكل

هذاعلىإلاتدللاالسلف،عنالمنقولةالآثار":تيميةابنالإسلامشيخقال

علمفيسبقماإلمماصارواثمالفطرةعلىولدواأنهموهورجحناه،الذيالقول

فطرةعلىيكنلمالولادةحينأنهعلىتدلولا،وشقاوةسعادةمنفيهمالثه

)1(.!المعارضلولالهمستلزمةل!يمانمقتضيةسليمة

فسروالماعليهماللهرضوانالسلفإن:السلفعندالفطرةدلالةمعنىثانيا:

منالدينبأحكأمعالمايولدالولدأنيقصدوالمبالإسلامالحديثفيالواردةالفطرة

وتوحيدهومحبتهبالخالقالإقرارتستلزمالفطرةأنقصدواوإنما،وغيرهالتوحيد

خارجي.سببغيرمنوذلك

علىمولودينكونهممنيلزم"ولا:تيميةابنالإسلامشيخيقولهذاوفي

بطونمنأخرجناالثهف!ن،بالفعلل!سلاممعتقدينالولادةحينيكونواأنالفطرة

الإسلامهوالذيللحقوإرادتهؤقبولهالقلبسلامةولكنشيئانعلملاأمهاتنا

مسلما")2(.إلاكانلمامغيرغيرمنترفيلوبحيث

يعلمأنينبغيداومما:قالحيثالمسألةلهذهالقيمابنتقريروضوحاهذاويزيد

هذايعلمأمهبطنمنخرجحينأنهبهالمرادفليسالإسلامعلىولدقيل:إذاأنه

تغقموت،امقيكتم.بطودبيناخزتجكمؤآدئا):يقولاللهفإنويريدهالدين

الفطرةفنفس،ومحبتهلمعرفتهالإسلاملدينومقتضيةموجبة.فطرتهولكن!)3(،شئا

ومقتضياتهاالفطرةوموجباتله،الدينوإخلاصومحبتهبخالقهالإقرارتستلزم

")4(.المعارضمنسلمتإذاالفطرةكمالبحسبشيءبعدشيئاتحصل

4(.51)8/النعارضدرء()1

.3834514،)8/التعارضدرءوانظر:2(،47)4/تيمبةابنفتاوىمجموع)2(

78.الآية،النحلسررة)3(

2(.3194/حجرلابنالباريفتحوانظر:978(،)2/العليلشفاء)4(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


رالجماعةال!للأأهلكافطفص
فيمبثوثةكثيرةوهيالعقيدةمباحثعلىالفطرةدلالةبينواقدفالسلف

التيالمسائلمنذلكغ!.إلىخلقهعلىعلوهدائبات،اللهبوجودكالإيمان،كتبهم

عليها.التنبيهسيأتي

الإمامسطرهماالإجمالسبيلعلىالأدلةتواردبابفيالعلمأهلقالهومما

تقبللاعليهافطرهمفطرةعبادهمنحسبحانهالله"إنقائلا:ذلكفيالقيمابن

والباطل،الحقبينتفرقبعقولوأيدها،تركتلوغيرهعليهتؤثرولاالحقسوى

فالفطرةمجملا،العقلوأدركه،الفطرةفيمستقرهومالهاتفصلبشرعةوكملها

الثهفطرةفاتفقت...،الفطرةفيلمامفصلمبصروالشرعمزكوالعقلقابلة

هذافطربموجودالإقرارعلىالمكملالمبصروالوحيالصريحوالعقلالمستقيمة

)1(.بينهما!وماوسافلهعاليهفيهمابجميعالعالم

فإنمابشرعهوالإقرارلهوالإخلاصومحبتهالثهمعرفةمنالفطرفيركزفما

تفصله،عليهوتنبهها،بذلكتذكرهاالرسلجاءتثممجملا،بهؤشغرذلكئعزف

)2(.وتبينهلها،

.(127اط277)4/المرسلةالصواعق()1

82http://www.al-maktabeh.com(.1)2/العليلشفاء:انظر)2(



دالجماكللأالصمنلأأووكطئص
ه

الأولالفصك

والسنةبالكتابالاعتصام

بهوالعملالحقمعرفةفيغيرهمعنوالجماعةالسنةأهلبهيتميزماأهمإن

غنيةالنصوصفيأنويرون،الدينأموركلفيوالسنةبالكتابيعتصمونأنهم

بهيقومونفيماقدوتهمويجعلون،والكلامالتصوفأهلمنالمحدثونأحدثهعما

يؤمنونبل،بالعقليعارضونهاولا،للنصوصإلايسلمونولا،!محمدنبينا

إلأتذكزؤقازئتاجمنبينكك):ويقولونمحكمه،ويتبعون،النصوصبمتثسابه

!.آلأثتضاؤئوأ

هنا.هاأجمللماتفصيلالمباحثمنيأتيوفيما

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!الجماكللأال!د5أملخطثصه
الأولالميحث

ورسوله!اللةولعةوجوب

عنوالانتهاءبهأمرماكلفيطاعتهالعبدعلىيوجبتعالىبالثهالإيمانإن

اللهرضوانوأصحابه!ىالنيعليهكانالذيهوالمنهجوهذاعنه،نهىماكل

المصدرهماوالسنةالكتابإنحيثوأئمتها،الأمةهذهخيرمنوأتباعهم،عليهم

جاءتوقد،والأفعالالأقوالبهتوزنالذيالصحيحالميزانوهو،للحقالأساسي

ذلكعلىوالأدلةبهما،الاعتصاموتوجباتباعهماعلىتحثالكثيرةالنصوص

أهمها.علىيليفيماأقتصرجدآكثيرة

جاءت.!ورسولهاللةولعةوجوبعلىال!بمنالأدلة:الأولالمطلب

ذلك:ومن،!ورسولهالثهبطاعةالأمرفيهاالكثيرةالآيات

تخيقاتخيرهـينتجنبيذيخفهؤزشوتهوآللةيل!ؤتف)تعالمما:قال

ؤزشوتةوآلتةتغصيىؤتف!آثغطيؤآتقؤزؤذايثييقاخنلإيفألاثقر

تعالى:وقوله!)1(.مهينغذا!بؤتةوييقااخلهتارائذيخقةوضذوذةؤيتغد

آلزشولأ!ؤاطغتاآدئةاطغتايقيتتتآيفوئونآلنايىفيؤخوففثمئقفحثتؤتم)

عغقتننا!تمةكازلتآآلشييلأضفوتاقا4ؤكبزآءتاشاذتتااطغتاإئآزبتآؤقائوأ

آلئةآطيعوأقل)تعالمما:وقوله!)2(.!كييراتغتاؤآتغثهتمآتغذالييف

ؤقن):تعالىوقوله!)3(.!آبمعيرينئححب،آللةقإنتؤثؤأق!نؤآلرشوه

ؤآلصئييقإنآلنبينينغققمآدةاثغتمآللأينقغقأولبذؤآلرشوكآدتةئل!

)2(

)3(

.،1413الآيتانالنساء:سورة

66-68.الآيات:الأحزابسورة

32http://www.al-maktabeh.com.الآية:عمرانآلسورة



!العماعةال!لؤأولفحائص

يحطاغإلارشولمنازشتتاؤقآ):تعالىوتوله!)1(.ؤآلصحلجيننؤآلشتهذآ؟

)2(.!آلل!يإذ!ب

!)3(.!تزخموتتغل!تمؤألرشوكآللةؤاطيعوأ):تعالىوقال6-

ؤ،آلرشوكؤاطيغوأآلئةاطيغوأةاتئؤأآثلأينهـتايها)تعالمما:وقال7-

)4(.!اكبكؤ!ئتفؤأ

.الآياتمنذلكغ!يرإلم!

منموضعآثلاثينمنكثر!فيرسولهبطاعةالثهأمرؤقدةئيميةابنوقال

واسمه،اسمهبينقرنكما،ومخالفتهمخالفتهبينوقرن،بطاعتهطاعتهوقرن،القرآن

معهأ5(.ذكرإلاالثهيذكرفلا

.!رسولهوطعةاللةولعةوجوبعلىالسنةمنالأدلة:اكفيالمطلب

اللةرسولياقالوا:،(بمنإلاالجنةيدخلون(متى)كلمرفوعاةهريرةأبيعنا-

أبى()6(.لقدعصافيومن،الجنةدخلأطاعنيمن:قاليأب؟ومن

عصايئومناللة،أطاعفقد(طعني)منقال:!صالنيأن!ههريرةأبيوعن2-

اللة()7(.عصىلقد

كمثلبهالقةبعثنيماومثلمثلي)إنما:قالص!النيعن!هموسىأبيوعن3

96.الآيةالنساء:سورة()1

64.الآيةالنساء:سورة)2(

.132الآية:عمرانآلسررة)3(

33.الآيةمحمد.سورة)4(

.(1/301)9الفتاوى(5)

7285.:رفم1394،2/البخاريأخرجه)6(

.1835:رقم،31466/ومسلم7137،:رقم،13111/البخاريأخرجه)7(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عةدا!طالصلةأووفطئص

فأطاعهلالنجاة،،العريانالنذيرأناوإفي،بعينيالجيشرايتإفيقوميا:لقالقوما(تىرجل

مكانهمفأصبحوامنهمطاثفةوكذبتلنجوا،مهلهمعلى!نطلقرافأدلجواقومهمنطائفة

منومثلبه،جئتمالاكلبعأطعنىمنمثللذلكواجتاحهم،فأهلكهمالجيشفصتحهم

()1(.الحقمنبهجئتبماوكذبعصافي

،الوداعحجةلي!اللةرسولي)خطب:قالعنهماالثهرضيعباسابنوعن4-

القةكتابأبدا،كلضلواللنبهاعتصمتمإنما،ليكمتركتإفي:الناسأيهايا:فقال

)2(

.(وسنتي

لسيرىمنكميعشمن)...لإنه:قالعنهالله.رضيساريةبنالعرباضوعن5-

عليهاوعضواها،تمسكواالراشدينالمهديينالحلظءوسنةبسنتيلعليكم،كثرااختلاد

بالنواجذ()3(.

منجمععنورد.والسنةالكتاباتباعوجوبفيالسلفأقوال:الثالثالمطلب

ذلك:ومنكثيرةآثارالابتداعوتركوالسنةالكتاباتباععلىالحثفيالسلف

واتباعبالاستقامة)عليك:قال-أوصني:أحدهمسألهلما-عباسابنعن-

والتبذع()4(.!اياكالأثر،

الاعتصام:يقولونعلمائنامنمضىمن)كان:قالاللهرحمه)5(الزهريوعن-

)1(

)2(

)3(

)41

)5(

2283.:رقم(،1788)4/ومسلم7283،:رقم25(،1315/البخاريأخرجه

تخريجه.تقدم

تخريجه.تقدم

بطةوابن52(،)صعنهاوالنهيالبدعفيوضاحوابن53(،)1/صننهفيالدارميرواه

.22-5056؟رقم337-933(،/)1الإبانةفي

فيالمقدمالعلمايإمام،المدنيالقرشي،الزهريشهاببناللهعبيدبنمسلمبنمحمدهر

326(،)5/النبلاءأعلامسيرانظر:هـ.124سنةمات،التابعينأعلامأحد،الحديث

http://www.al-maktabeh.com(445)9/حجرلابنالتهذيبنهذيب



دالعماعةالللأأثلكطئص

()1(.نجاةبالسنة

ه

بعدهمنالأمروولاةر!الثهرسولسن":يقولالعزيزعبدبنعمروعن-

من،اللهدينعلىوقوةالثه،لطاعةواستكمالاللهلكتابتصديقبهاالأخذششا

المؤمنين،سبيلغيىاثبعخالفهاومنمنصور،بهااسشصرومنمهتديبهااهتدى

)2(.مصيراأوساءت،جهنمواصلاهتولىمااللهوولاه

.الشأنهذافيالسلفعنوردتالتيالآثارمنذلككيرإلمما

تيميةابنالإسلامشيخقال،وأئمتهاالأمةسلفعليهاتفققدالأصلوهذا

والسنةالكتابمنالجامعالعظيمالأصلهذاوشواهددا:الأصلهذاعظممبينا

كما،والسنةبالكتابالاعتضامكتابالكتبفيالعلمأهلعليهوترجم،كثيرة

أولياءمنكانوالسنةبالكتاباعتصمفمنوغيرهما،والبغويالبخاريعليهترجم

)3(."الغالبينوجندهالمفلحينوحزبهالمتقينالقه

التلقيفيمنهجهمبيانفيالأمةهذهسلفتيميةابنالإسلامشيخويصف

والسنة،بالكتاباعتصامهمعليهمبهالثهأنعمماأعظممن"وكان:والاستدلال

منيقبللاأنه،بإحسانلهموالتابعينالصحابةبينعليهاالمتفقالأصولمنفكان

،وجدهولا،قياسهولامعقوله،ولا،ذوقهولابرأيهلا،القرآنيعارضأنقطأحد

بالهدىجاء!الرسولأنالبيناتوإلآياتالقطعياتبالبراهينعنهمثبتف!نهم

)4(.9أقومهيللتييهديالقرآنوأن،الحقودين

)1(

)2(

)3(

)4(

نعيموأبو(،915:رقم11،931/الإبانةفيبطةوابن45(،11/سننهفيالدارميأخرجه

.(136،137:)رقمالسنةأهلاعتقادشرجفيواللالكائي31،9136/الحليةفي

الإبانةفيبطةوابن34(،:)رقمالسنةأهلاعتقادشرحفياللالكائيأخرجه

235(.:رقم352-353)1/

)11/623(.تيميةابنفتاوىمجمرع

.(471-472)16/وانظر:28(،131/تيميةابنفتاوىمجموع

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!الجماعهالصةأوركطفصه
اكفيالمبحث

والسنةالكتابإلىالتنازعرد

يرد!اأنعبادهعلىتعالىاللهأوجبرسولهوطاعةبطاعتهتعالممااللهأمركما

السنة.الكتابإلىفيهتنازعواماكل

)1(،موتهبعدسنتهوإل،حياتهفيإليهالردهوص!الرسولإلىالردومعنى

منها:كثيرةذلكعلىوالأدلة

ؤاؤليآلرشوكؤاطيغوأآلئةاطيغوأءاقئؤأآثلأينتايها):قائلمنجلىقالا-

يآدت!ئؤمئونكنغإنؤآلرشوليآدت!إلىقز؟وةيثتئءفيتترغغقإنينكؤآلأقي

)2(.(!يريلأتا7خيزؤاخ!نذالكؤآتتؤهـآلأيخير

ذلكردوا"أي-:!ورسولهاللهإلىالردعلىكلامهعند-القرطيقال

بعدسنتهفيبالنظرأوحياتهفيبالسؤالص!رسولهسنةإلىأواللهكتابإلىالحكم

)3(."الصحيحوهووقتادةوالأعمش،مجاهد،قولهذا،ص!وفاته

"وفيبعدها:والتيالآيةهذهعلىالكلامفيتيميةابنالإسلامشيخوقال

والسنة،الكتابغيرإلىتحاكممنضلالعلىالدالةالعبرمنأنواعالآياتهذه

هويسميهماوبينالشرعيةالأدلةبينالتوفيقيريدأنهزعمدمان،نفاقهوعلى

وغيرالكتابوأهلالمشركينمنالطواغيتبعضعنالمأخوذةالأمورمن،عقليات

)4(.الاعتبار"أنواعمنذلك

)2(

)3(

)4(

35(.)2/البرعبدلابنوفضلهالعلمبيانجامعانظر:

.95الآيةالنساء،سورة

1261.)5/القرآنلأحكامالجامع

58http://www.al-maktabeh.com(.)1/والنقلالعقلتعارضدرءانظر:



!الجماعةالصدةأولفحاثص

تثتفؤشخرييتايخكضوكختىيؤينوتلاؤزلدقلآ):اللهقالو2-

الآيةففي)1(.!!تشييماوئ!يموأقضيتيماخزجم!انفميميتملتيحذوأ،ئم

)2(.الإيمانلوازممن!رسولهطاعةتعالىالثهجعل

ؤا!ئحةئصيقتماناثي؟تغقتخايفونآللأينققتخذيى):تعالىوقال3

)3(.!ايير!غذائائصيهتم

!)4(.آلت!لىإقخكئةؤءيقتئينيييماآختققئمؤقا):تعالىوقال4-

منأمر"ؤهذا:!-شتئءفيتتزغئمقإن):ثعالىقولهعند-كثيرابنقال

إلىذلكفيالتنازعيردأنوفروعهالدينأصولمنفيهتنازعشيءكلبأنالله

فما!،آدئ!إلىقخكفةزءشتئينيييماآختقفغؤقا)تعالمما:قالكماوالسنةالكتاب

الضلالالاالحقبعدوفاذا،الحقفهوبالصحةلهوشهداوالسنةالكتاببهحكم

الخصوماتردواأي!،آلأيخيرؤآتتؤيريآلل!تؤينونكنخإن):تعالىقالولهذا

كنغإن)بينكمشجرفيماإليهمافتحاكموا،رسولهوسنةالثهكتابإلىوالجهالات

إلىالنزاعمحلفييتحاكملممنأنعلىفدل،آلأخير!ؤآثتؤميريآلف!ئؤينون

)5(.الآخر،واليومبالثهمؤمنافليسذلكفيإليهمايرجعولا،والسنةالكتاب

وهواللهإلىيردوهأنفعليهماختلافمنالعبادبينوقعماأنرحمهوبين

)6(.!هنبيهوسنةبكتابهفيهالحاكم

)1(

)2(

)3(

)4(

)51

)6(

65.الآيةالنساء:سورة

352-353(.)2/الصواعقمختصرانظر:

63.الآيةالنور:سورة

.51الآية،الشورىسورة

518(.11/كثيرابنتفسير

.(581)4/السابقالمصدرانظر:
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دالجماعهال!د5أووفصائص

اليهود)ا!ترقت:!النيقالالحقيقةهذهيوضحماأيضاالسنةفيجاءوقد

الأمةهذهوستفترق،لرقةوسبعينالنتينعلىرىالنصوا!ترقت،!رقةوسبعينإحدىعلى

كانمنقال؟اللةرسولياهيمنقيل:،واحدةإلااكرليكلهافرقةوسبعينثلاثعلى

.()1(وأصحابياليومعليهأنامامثلعلى

أبدا،تضلوافلنبهاعتصمتمإنما،!يكمتركتإيئ:اكسأيها)ياص!ةالنيوقال

وسنتى()2(.اللةكتاب

ومن،العظيمالأصلهذاعلىتدلعدةوقائعالصالحالسلفعنجاءوقد

ذلك:

يقرأ!النبىممعتآيةقرارجلا)ممعت:قال!همسعودابنعنجاءما-

الكراهية،وجههليلعرلتله،ذلكلذكرت!النيإلىبهلانطلقتبيدهفأخذتخلالها،

فهلكوا()3(.اختلفواقبلكم!نمنلإنتختلفوا(ولا،محسنكلاكط:وقال

يعبدكانمن)ألاقال:حيث!النيموتعند!هبكرأبيعنجاءما-

:وقال،يموتلاحيالثهفإنالثهيعبدكانومنمات،قدمحمداف!نح!محمدا

منخقثقذزشولإ؟مخمذؤقا):وقال!)4(،!ميئونؤإخممقيمتإنك)

ققنغقتج!غلىتنقيمتؤقناغقيكثمجغلقآنققثغفيلاؤماتاقإينآلزشلجقثل!

)5()6(.!!آلشييرينآللةؤشتخنرىشئاآلتةيضر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

42.صتخريجهتقدم

87.صتخريجهتقدم

.0124:رقم07(،)5/البخاريأخرجه

.03الآيةالزمر،سورة

.414الآية،عمراناسسورة

3667،:رقم2(،ا-.9)7/خليلا(،متخذاكنتالو:!النيقولالبخاريأخرجه

.3668http://www.al-maktabeh.com



!الجمام!ةالعصةأوو!الطئص

السلفسجلفقدالأهواء،لأهلالعلمأهلمناظراتفيجاءماوكذلك-

إنماتعالىاللهوأن،والسنةبالكتابوتمسكهمتعالىاللهمعصدقهمفيالمثلأروع

ص!.رسولهوبسنةالثهبكتاببتمسكهمأعداءهموخذلنصرهم

بينالضالالمريسيبشرناظرلماالثه)1(،رحمهألكنانيالعزيزعبدالإمامفهذا

فاحتج،الجهميةالمعتزلةابندعهاالتيالقرآنخلقمسألةفيالمأمونالخليفةيدي

والسنة.بالكتابالكنانيالعزيزعبدالإمامعليهم

تترغئمقإن):تعالىبقولهالاختلافعندإليهيرجعالذيللأصلواستشهد

خترذالكآلأيخيرؤآثتؤيريآلئ!تؤينونكنغإنؤآلرشوليآط!إلىقرذوةشتئءفي

!)2()3(.!تا"ويلأؤأخ!ن

المناظرةلهجزت،السنةأهلعلم،الإمام،المكي،الحسنأبو،الكنانيالعزيزعبدهو()1

سنةتوفي،الحيدةكتابصاحبوهو،عليهاللهوأظهرفقطعهالمريسيبشرمعالمشهورة

59(.)2/الذهبشذرات(،51/944)البغداديللخطيببغدادتاريخانظر:هـ.542

95.الآيةالنساء،سورة21(

الكنانيالعزيزعبدل!مامالقرآننحلققالمنعلىالردفيوالاعتذارالحيدةانظر:)3(

،32(.42)ص
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!ابمامكلأال!لةأثلفطنصه
الثالثالمبحث

والسنةال!بنصوصدلالة

هومماوالسنةالكتابدلالةتنوععلىنبهواقدعليهمالثهرضوانالسلفإن

شرعيةدلالتهما*منهاأنيرونحيث،الشرعيةبالنصوصالاعتصامضمنيدخل

لابمايتكلمونالذينالمتكلمينمنكثيرأغفلهماوهذا،عقليةدلالتهيكونماومنها

دلالةلهاليستأخبار،مجردوالسنةالكتابأدلةأنظنواإنهمحيث،يعلمون

الثغرةهذهلهميسدماوالفلسلفي)2()1(الأرسطيالمنطقفييطلبونفراحوا،عقلية

كماالشرعيةالنصوصوفهمواوالسنةالكتاببدلائلتمسكواأنهمولوزعموا،

اتباعمنوغيرهمأنفسهمبهوأضلواابتدعوهعماغنىفيلكانواالسلففهمها

السمعية.للدلائلمخالفةهيالتيالمعقولات

يظنهكماالإخبارمجردليستالشرعيةالنصوصدلالةأنفالحاصل

واسمائهنفسه.عنبهأخبرفيماضفنتعالىالثهإنبل،والفلاسفة)3(المتكلمون

تركيبها،وكيفية،البرهانمقدماثوشروطالعقليةوالمقاييسالأدلةفيالنظرهو:المنطق()1

المنطقونقض(،41)صللغزاليالضلالمنالمنقذانظر:ترتيبها،وكيفيةالحدوشروط

فيلسوففهوأرسطو:وأماأرسطو،بنظرياتالعلمهوالأرسطيوالمنطق(.ااه)ص

المشاؤون،وأتباعههوفسميماشيا،الدروسيلقىوكان،أفلاطونعلىتتلمذيوناني

.(171)1/الميسرةالعربيةالموسوعةانظر:سنة،222بالميلادقبلمات

محب،ومعناهاقيلؤمقطعينمنمركبوهيإليونان(لغةمنمأخرذةلفظة:الفلسفة)2(

الفلسفيالمعجمانظر:.الحكمةمحبة:الزكيبمجموعفمعنى،الحكمةومعناهاؤسوفيا+

.(58)2/والنحلالملل(،516)2/

الدينيةبالعقائدالعلمهوالكلام:تعريفهفيالتفتازانيقال،الكلامعلمإلممانسبة:ا!لتكلمون)3(

(،4-ه)1/البهيةالأنوارلوامعوانظر:(.163)1/المقاصدشرح،اليقينيةالأدلةعن

35http://www.al-maktabeh.com(.)1/للتهانويالفنوناصطلاحاتكشاف



!العماعةالصةأهكثصائص

ثبوتتئنماالمضروباتالأمثالهيالتيوالأقيسةوالآياتالأدلةمنوصفاته

)1(.الصريحبالعقلالمختر

آثتؤتم)وعلا:جلاللهقولإجمالاعليهيدلالبابهذافيالسلفقررهوما

!)2(.ينابآلاشقتمتكئمؤز!يثيغتيئغقيكتمؤاتمقثينكتمبتكتمأقتقث

يدلانوالسنةالكتابدا:الحقيقةهذهموضحاتيميةابنالإسلامشيخقال

عندماوخلاصة،تارةالعقليةللأدلةوالبيإنوالإرشاد،تارةوالتنبيه،تارةبالإخبار

بهجاءقدالإلاهية،والمعارفاليقينيةالأدلةمنالإلهياتفيالعقلئيالنظرأرباب

فكان،بخطابهاللههداهمنإلاإليهايهتدلموتكميلاتزياداتمع،والسنةالكتاب

جميععقولفيمافوقاليقينيةوالمعارفالعقليةالأدلةمنالرسولبهجاءفيما

)3(."والآخرينالأولينمنالعقلاء

صحةمستلزممنهماكل،متلازمةوالسمعيةالعقلية"الأدلةأيضا:وقال

فيهاالسمعيةوالأدلةبه،أخبروافبماالرسلصدقنستلزمالعقليةفالأدلةالآخر،

منولكن،أنبيائهوصدق،وصفاته،وثوحيده،الثةيعرفبهاالتيالعقليةالأداةبيان

ثم،السمعيتتضمنلاوالعقليات،عقليفيهاليسالسمعياتأنظنمنالناس

وكلا،عكسمنومنهم،العقلياتفيوطعنالسمعياترجحمنفمنهمافزقوا:

)4(."والعقليةالسمعيةالأدلةبحقائقالمعرفةفيمقصرالطائفتين

)1(

)2(

)3(

)4(

ابنفتاوىمجموع354(،)8/التعارضدرء246-247(،)1/الجهميةتلبيسبيانانظر:

46(.0)2/المرسلةالصواعق8(،)2/تيمية

.3الآية،انمائدةسورة

تبميةلابنالرسائلمجموعة928(،)7/التعارضدرءوانظر:(،011)2/السنةمنهاج

.(ا-59691)2/

تيميةابنفتاوىمجموع352(،7/)1/28،وانظر:24(،)8/والنقلالعقلتعارضدرأ

/3(،331،692.)332
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!العماكلةالصن!أووفطئصه
:نوعانالسمعيةالأدلةدا:بقولهوضوحاالمعنىهذاالقيمابنويزيد

ومن،سمعيعقليفهو،العقليالدليلعلىوالإرشادالتنبيهبطريقدلنوع

..والتوحيد.والصفاتوالمعادالنبوةأدلةغالبهذا

الخبر.بمجردالدالالثانيللنوعأصلوهو

)1(.إبالضرورةممتنعبالعقلالنوعينفيفالقدح

الشرعيةالدلالاتمننماذجذكريحسنالأصلهذاتوضيحفيولزيادة

الاعتقاد.أصولمنمسائلعلىالعقلية

الاعتقاد.مسائلعلىالعقبيةالشرعيةالدلائلمننماذج:مطلب

فيمامؤمنلكلغنيةفيهاوالسنةالكتابنصوصأنالأمةسلفعليهالذي

مشتملفهو،والمعاملاتوالفعيةالقوليةالعباداتأوالاعتقادفيدينهبأموريتعلق

بينكثمتكتمأكضقثآثتؤتم):بقولهذلكعنتعالىاللهأخبركماكلهالدينعلى

)2(.!)يتاشقتمآقيتكئمؤزجايغميئغقثكثمؤاتمفث

علىتدلالتيالعقليةالشرعيةالدلائلمنالعلمأهلذكرهماالبابهذاومن

الدلالةعلىنبهقدالشارعأنتيميةابنالإسلامشيخذكروقدالاعتقاد،مسائل

الدينأصولمسائلفيذلكحصلكما،بالعقلعلمهيمكنماكلفيالعقلية

الكبار)3(.

اللهدلائلفيبالتأملبكونذلكوأنخلقهعلىالثهربوبيةمعرفةذلكومن

ربوبيةإثباتمنذلكفيلمافيها،بالتفكربالأمرعبادهوخاطب،والشرعيةالكونية

397-497(.)2/وانظر:9(،5890-9)3/المرسلةالصواعق()1

.3الآية،المائدةسورة)2(

23http://www.al-maktabeh.com(.023-ا)91/تيميةابنفتاوىمجموعانظر:)3(ا



!ا!ماكلةال!نلأأووفطئص

الباطلة.المعبوداتمنسواهمادونالعبادةيستحقالذيهووأنه،تعالىالله

عدةفيالعبادالكريمالقرآندعالقد.تعالىالنهآياتليوالتفكربالتأملالأمرأولا:

فيقاذاآنظزوأفلي):تعالىالثهقال،والأرضالسمواتملكوتفيالنظرإلىآيات

وقال!)1(،ئؤمئونلافؤيرغنؤآلنذزآلأيحثئغنيؤقاؤآلازضيىآلشضؤصت

وقال!)2(،ئتيمناقلآانفيمكؤترفئ!لائوييينءاتمتآلأزضيؤفي)تعالمما:

ؤانءشتئمنآلتةضققؤقاؤآلأزضيآلسمقؤبقلكوبفيتنظزوأاؤتؤ)ةتعالى

!)3(.!يؤمنونتغذةوضديحثقياقياتجلهثمآقترباقديكونانغمتى

مالا،والهدىالآياتمنالرسولبهبعثفيماالنظرهوبالنظر،والمقصود

)4(.المتكلمونيدعيه

والاعتباروالاستدلال!النظرإلىيدعونفهم،واضحهذافيالسلفومنهج

)5(.البيانمنفيهوماالقرآنوتدبر،رسولهبهااللهبعثالتيوالأدلةبالآيات

يرشدتعالىاللهأنمنالسابقةالآياتتفسيرفيكثير"ابنذكرهماهذاومن

الباهرةالآياتمنوالأرضالسمواتفياللهخلقوماآلائهفيالتفكرإلىعباده

)6(.سواهربولاهوإلاإلهلاالذيالقديربتسخيروأنها،الألبابلذوي

والاعتبار:التفكرإلىعبادهداعياتعالى"يقولهذا:تقريرفيسعديابنوقال

منفيهاوماالأرضلنفسشاملوذلك!،!ل!ولمحيإنقيا!ا!آلأزضيىؤفي)

)2(

)3(

)5(

)6(

.101الآية،يونسسورة

.21،25الآيتان،الذارياتسورة

185.الآية،الأعرافسورة

.(13)6/عثيمينابنالشيخورساثلفتاوىمجموع092(،/)1النبراتانظر:

2(.1/19)النبوات:انظر

665(.)2/للشوبهاقيالقديزفتح.:وراجع992"")4/العظينمالقرآنتفسيرانظر:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عةالجمافىالصلهأووفطفص

عظمةعلىلمعانيهاالمتأملفيهاالمتفكرتدلونباتوأشجاروأنهاروبحارجبال

وكذلك،والبواطنبالظواهرعلمهص!احاطة،إحسانهوعميمسلطانهوسعةخالقها،

الفردالأحدوحدهاللهأنعلىيدلماوالرحمةوالحكمةالعبرمنالعبدنفسفي

)1(.5،سواالخلقيخلقلموأنه،الصمد

أهميته،العلمأهلبينبل،الكلامعنالصمتمجردبالتفكرالمقصودوليس

وحقيقته؟

منصاحبهتوقع،المتقاربةالمعانيمنذلكوغيروالاعتباروالنظرفالمكر-

الأمورحقائقانكشافمنلهيوجبالتفكرف!نبمجرده،العمليوقعهلاماالإيمان

وأقبحهافاضلها،منمفضولهاومعرفةوالشر،الخيرفيمراتبهاوتمئزله،وظهورها

تحصيلهفيالسعيينبغيمابينوالتمييزإليها،الموصلةأسبابهاومعرفةقبيحها،من

)2(.أسبابهدفعفيالسعيينبغيماوبين

تأملتإذادا:الثهرحمهقالذلك،بينقدالقيمابنالإمامف!نحقيقتهعنوأما-

سبحانه،بهالعلمعلىأوقعكفيهالفكرإلىعبادهكتابهفيسبحانهالثهدعاما

فبهذا،ورضاهوعلمهقدرتهعموممن،جلالهونعوت،كمالهوصفاتوبوحدانيته

)3(.،آياتهفيالتفكرإلىوندبهمعبادهإلىتعرف

الكريم،القرآنفيالتأملالسلفعندوالتفكرالنظرمجالاتأهمومن

مابعضعلىهناأقتصركثيرةأمورفيذلكويتجلى،وعلومهكنوزهلاستخراج

ذلك:ومن،المبحثبهذايتعلق

الشرعية.النصوصفيالمضروبةالأمثالفيالتأمل-

985(..)صالرحمنالكريمتبسير()1

54(.554،4/)1السعادةدارمفتاحانظر:)2(

5http://www.al-maktabeh.com(.الشعادة.)2/دارمفتاح)3(.



دالمماعلأاللهأ!لهكحاثص
ه

.المخلوقاتفيالتفكر-

.الموتبعدوما،الآخرةتذكر-

)1(.الغابرةللأمماللهبإهلاكالاعتبار-

ودلائلالصنعةآثارمننفسهفيالمرءيجدهماإنكعالى:اللةمعرلةدلائلثنوعلانيا:

الموصوفوأنه،لخلقهوربوبيتهثعالى،الثهوجودعلىعقلذيلكلليشهدالحكمة

لصفاتالمستحقوأنهوغيرها،والقدرة،والعلمالحكمةمنالكمالبصفات

ذلك:ومن،الكمال

طريقأنالبابهذافيالعلمأهلوضحهمماالأ.نفس:بدلالةالاعتبارا-

الخالق.علىالاستدلالفيالطرقأحسنمنهوالإنسانبخلقالاستدلال

بخلقالخالقعلىهالاستدلال:الأهميةهذهموضحاتيميةابنالإسلامشيخقال

القرآندلوشرعية،صحيحةعقليةطريقةوهي،والاستقامةالحسنغايةفيالإنسان

عليهاأ2(.

وأرشدهمالناسوهدىفيه،والنظرالمسلكهذاتدبرإلىالكريمالقرآندعابل

)3()4(.!!ئتيمناقلآانفميمكؤؤفئ):تعالىاللهقال،إليه

جاءمافيهالتدبرإلمماداعيةالإنسانخلقفيفصلتالتيالقرآنيةالنصوصومن

ئمغقق!يقثمنطق!ينثمتراباين!قف!مآثلأىفؤ):تعالىتولهفي

مجلة،اللحيدانالثهلعبدوالشنةالقرآنضوءفيومخلوقاتهتعالىالثهآياتفيالنفكرانظر:)1(

.ا-45162ص66،عدد،الإسلاميةالبحوث

.(1/292)النبوات)2(

.2-أالآية،الذارياتسورة)3(

3(.45)8/التعارضدرء:انظر(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!الجماعهالصنهأولكامطئص
ينئتؤ!قمنؤينكمشئئوخاجيتكوئوأئزاشئدئحتميتتفغؤأثيمطفلأئخيرخكثم

!!)1(.تغقلوتؤتقفطثمث!مىاتجلآؤلتثلغؤأقتل

كونهمنبدأفإنه،مصرفةشتىأحوالوعلىمذئرةرآهانفسهفيالمرءفكرف!ذا

ثمفكهلا،شابا،نفسهيرىأيضاوهوولحما،فعظاما،مضغةصارثمعلقةثمنطفة

حالةالشبابإلمماالرجوعوسعهفيولا،لنفسهكلهذلكيفعلفلمشيخا،يصير

شيء)2(.كلعلىقادراحكيماخالقالهأنبهذافيعلم،المشيبفيكونه

خلقحسنمنتعالىاللهذكرهماالبابهذافيبهالكريمالقرآنأشادومما

!)3(،تقيىير!اخ!ننقيآلان!تمنخققتاتقذ)وعلا:جلقادحيثالإنسان

نأعلمبه،خاصةهيالتيللأفعالالمعدةوالأعضاءجوارحهإلىنظرإذاالعبدفإن

المخلوقاتمنأحديوجدلاوأنه،فطرتهوأحسنخلقتهؤأحسناجتباهمنهناك

تعالىبالثهإيمانافيزدادقدير،عليمخالقرببوجودؤتيقن،خلقةآدمبنيمنأحسن

رسله.بهأخبرتوبما،بكتابهوتصديقا

الاستدلالفيالكريمالقرآنطريقةعليهمالثهرضوانالعلمأهلسلكوقد

:-هئلاءومن،وربوبيتهاللهوجودعلىالإنسانخلقفيبآيات

أعظممنالإنسانخلقدليلأنبينحيث)4(؟الأصبهانيالشيخأبيقول

)1(

)2(

)3(

)4(

67.الآيةغافر،سورة

محمدبنعليللشيخاللهإلىالدعوةفيالقرآنمنهج(،)1/178الجهميةتلبيسبياناانظر:

7(.96-ه)صالفقيهيناصر

.4الآية،التينسورة

الحافظ،،الإمام،الأصبهانيالثميخبأبيالمشهور،حيانبنجعفربنمحمدبنالثهعبدهو

النبلاءأعلامسيرانظر:هـ.936سنةتوفيبأصبهان،الهدثينطبقاتالمصنفاتمنوله

459http://www.al-maktabeh.com(.)3/للذهيالحفاظتذكرة276-285(،/)16



!العماكلهال!لةأملكطئص
ه

ووحدانيته)1(.اللهربوبيةعلىالدالةالآيات

في-قالحيثثعالىاللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخالأعلامأولئكومن

ابتداءتعالمماالخالقعلىيدلماذكرفالمقصودهنا:ؤأما-المسلكهذالتقريرسياقه

لحم،قطعةوهو،مضغةيصيرثم،العلقةمنوهوعلقةمنالإنسانخلقأنهفذكر

جميعفيهيشزك-علقةمنالإنسانخلقوهو-الدليلفتصور...فهذاتخلقثم

قالكماوالآية،والبرهان،الدليلأنفسهموهمالمستدلونهمالناسفإن،الناس

!)2*3(.!ئئ!ونأقلآأنفميمكؤقيئ):تعالى

وأنهالكريمالقرآندلالةعنتحدثفقد،تعالىالثهرحمهالقيمابنهؤلاءومن

أعظممنوخلقهنفسهإذ،وآخرهووسطهخلقةمبدأفيالتفكرإلىالإنساندعا

عجائبمنيعنممالزجرهنفسهفيابلرءفكرولووفاطره،خالقهعلىالدلائك

خققةرءشتئاقييق!أكقرةوقآن!نآفيفيل):تعالىقالكفرها،عنخلقها

)4()5(.!!وقفدزةوخققةنظقؤمن!

علىالإنسانبخلقالاستدلالفيالكريمالقرآنمنهجتوضيحفيالسلفوكلام

للاختصار.ذكرتمنعلىالاقتصارآثرتوإنمامشهور،كثيروخالقهفاطره

عرضهاالتيالبديعةالدلائلمنالمسلكهذايعتبر:الآفاقدلالةاعتبار2-

لجميعذلكفيشاملاالمتعددةوالطرقالمختلفةبالأساليمبالكريمالقرآن

الخالقمعرفةفيلعبادهوطريقانبراساالثهجعلهاواضحاتآياتوهي،المخلوقات

27-287(.1/ا!العظمةانظر:(1)

.21الآية،الذارداتسورة)2(

262(.)16/تبميةابنفتاوىمجموع)3(

.ااط7الآية،عبسسورة)4(

2(.ط5)2برالسعادةدارمفتاحانظر:(5)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماعةال!لةأورخطئكله
.وحدهللعبادةالمستحقوأنهوالتدبير،بالخلقتفردهعلىودليلا،وربوبيته.

فقد،والأرضالسمواتخلقالإبداعهذافيهايتجلىالتيالآياتأعظمومن

العظمىالآياتمنآيةوأنهاوإتقانها،إحكامهاكتابهمنمواطنعدةفيسبحانهبين

العبادةتحقيقإلىالعبدفيدعو،صنعهوحسن،تعالممااللهعظمةعلىبهايستدلالتي

ؤآلهايىآثيليؤآخيقصؤآلأزضيىآلشقؤبخفتيفيإت):تعالىالثهقالله،

خئويهتمؤغلقاؤفغو3!تناآلثةتذكزونآثذين!آلأتتتلأؤليلأتمز

شثختكتطلأقذاخققحتقازلتاؤآلازضآلشقؤبلختيفيؤتتقطرون

)1()2(.!!لنايىآغذاقيققتا

ؤآتفقلثؤآلنقايىآثيليؤآخيقصؤآلأزضيىآلشتؤتخفتيفيإن):تعالىوقال

بهقا"ختامآءينآلشقآءينآللةانركؤقآآلناشتنقغيتاآتتخيرفيتخيرىآليئ

آثم!خرؤآلشخاليآلزتحؤتصتمري!ذابمقيلحتنمن!هاق!اقؤتهاتغذآلأزضن

ص!)3(.!تغقفون2لقؤلأتمئلأزضيىؤآ؟لشقآآت!ق

بالألوهيةوتفردهوحدانيتهعلىالآيةبهذهنبهتعالىالقأنالطبريذكروقد

اللهوجودعلىدالةأيضاوأنها،المخلوقاتبهذهالأشياءمنسواهماكلدون

)4(.الأولىبطريقوربوبيته

عجائبفيالنظرطريقالخالقعلىالاستدلالفيالعلمأهلسلكوقد

:الأعلامهؤلاءومن؟المخلوقات

)2(

)3(

)4(

.91ا-ا59الآيتان،عمرانآلسورة

46-67(.)صالإيمانإلىالدعوةفيالقرآنمنهجانظر:

164الآية،البقرةسورة

http://www.al-maktabeh.com.(اء7991/)1كثيرابقتفسير:وراجع65-66(.62،)2/الببانجامعانظر:



!العماعلأالصدلأأولفطفص

العاتمهيئةتأملتإذا"إنك:الدليلهذاتقريرفيالثهرحمهقالفقد)1(؟الخطابي

منساكئهإليهيحتاجماجميغفيهالمعذالمبيئكالبيمبوجدتهبفكركواعتبرت،ببصرك

منضودةوالنجوئم،كالبساطممدودةوالأرضنكالسقض،مرفوعةفالسماءوعتاد،اقي

وتقديربتدبيرمخلوقالعاتمأقعلىواضحةدلالةكلههذاوفي..،..،كالمصابيح

)2(.لمالحكمةبالغالقدرؤتاثمحليمآصانعآلهوأن،ونظام

توسعممن)3(،الأصبهانيالسنةقوامعليهوتبعه،مندهابنالإمامتجدأنككما

)4(.الخالقعلىبالخلقالاستدلالفيالكريمالقرآنقررهمانهجفي

والمخلوقاتالباهرةالآياتذكرفيوأفاضالطريقبهذاالقيمابناعتنىوقد

والهواء،،والنجوموالقمروالشمس،والأرضالسمواتخلقمنها:وذكر،العظيمة

ومليكهشيءكلربهوالثهبأنشاهدةوأنهاوغيرها،والفواكهوالثماروالحيوان

)5(.للعبادةالمستحقوأنه

اللهرحمهالوهابعبدبنمحمدالإسلامشيخأيضاهؤلاءومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

البستي،الخطابي،سليمانأبو،الخطاببنإبراهيمبنإبراهيمبنمحمدبنخفذهو

انظر:هـ.388سنةمات،السننمعالمالمصنفاتمنله،المحدثالورعالعالم،الشافعي

23!2(.171/النبلاءأعلامسير2(،2-4116)2/الأعيانوفيات

018(.)1/تيميةلابنالجهميةتلبيسبيانانظر:

القرشي،،القاسمأبوطاهر،بنأحمدبنعليبنالفضلبنمحمدبنإسماعيلهو

النبوةودلائل،والترهيبالترغيبكتابله،السنةبقوامالشهير،الأصبهاني،التيمي

الحفاظنذكرة85-88(،2/)5النبلاءأعلامسيرانظر:هـ.3505سنةماتوغيرهما،

4/1277().

للاصبهانيالمحجةبيانفيالحجة1(،)1/79-15مندهلابنالتوحيدانظر؟

42(.4-ا16)2/

.(31173)2/السعادةدارمفتاحانظر:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!الجماعةالصلهأثلخطئكل

ومخلوقاته،بآياته:فقلربك؟عرفتبخ:لكقيل"وإذا:تعالىاللهرحمهقال)1(،تعالى

السبعالسمواتمخلوقاتهومنوالقمر،والشمسوالنهارالليلآياتهومن

آثيلقياتح!ؤمق):تعالىقولهوالدليلبينهما،ومافيهنومن،السبعوالأرضون

آثلأىيت!ؤآشخذوأيقققرؤ،للشضميتشخذوأ،ؤآتققزحؤآل!تمضمنؤآلنقاز

)2(."!هتغحذوتإياةئحنئثمإنخققفف

عجائبفيتأملمنوالدقيقةمنهاالعظيمةالمخلوقاتهذهفإنوبالجملة

العالمين،ربمنأنهامنصفعاقلكلليدرك،الحكممنفيهاأوحوماخلقها،

.للعبادةالمستحقهووأنهتعالىالثهبوحدانيةوتقربهتشهدفطرتهوأن

الكبرىاللهآياتأنمنالقيمابنإليهأشارماالآفاقدلالةأهميةيبينومما

وألوهيته،تعالىربوبيتهعلىتشهدكلهاوالأرضالسمواتملكوتفيالمنثورة

إلايجحدهاأنولايردهاأنالعقليستطيعفلا،قدرتهوآياتحكمتهشواهدوأنها

آياتبلآيةمعقولأومحسوسشيءكلفيلهمنفأما،باللسانالمكابرةتكونأن

)3(.العالمينربهوهوإلاإلهلاالذيالثهبأنسيقرفإنهعنهمؤدية

مدلولهإلىالنظرحيثمنالخلقبدليليتعلقفيماالعلمأهلكلامفهذا

فيلهسأتعرضمافهذاعقلا،حدوثهجهةمنالنظروأما،وبالمشاهدة،الحسي

سالآتي.

السنة،ناصرالجدد،،العالم،الإمام،التميميعليبنسليمانبنالوهابعبدبنمحمدهو)1(

توفي،الشبهاتوكشف،الإيمانوأصول،التوحيدكتابالمصنفاتمنله،البدعةوقامع

محمدالشيخعقيدة85-ا(،)1/بشرلابننجدتارلخالجد،فيعنؤانانظر:هـ.5612سنة

اللهعبدنجنصالخالشيخلفضيلةالإسلاميالعالمفيوأثرهاالسلفيةالوهابعبدابن

.ا-253(1/17)العبود

92.13-ا)ص-قاسمابنحاشيةمع-الثلاثةالأصول)2(

http://www.al-maktabeh.com.1132)2/السعادةدارمفتاحانظر:)3(



!العماكلةال!دةأووخطئص

هذافيالمحهجعلهوفيماالثهآياتفيوالتفكرالاعتبارإن:العقلدلالةاعتبار3

الأشياءتغيرمنالإنسانيشاهدهوما،المتناهيةوالدقةالبديعالنظاممنالكون

الأشياءلهذهخالقوجوديدركالعاقلف!نغيرها،ويحدثبعضهفينعدم،الموجودة

ومنظم.لهامدبر

الحادثبأنفطرةإقرارهمع،عدمهبعدحادثوأنهنفسهإلىنظرإذاوكذلك

شيء،كلعلىقادرعليمبرفيأيضايوقنفإنه،محدثمنلهبدلاعدمهبعد

.الكمالبصفاتمتصف

كافيةوهي،أجمعينالناسعندجليةواضحةجاءتوالسنةالكتابونصوص

القرآنعليهانبهمماالعلمأهلنهجهاالتيالمسالكومنوتفصيلا،جملةالثهمعرفةفي

ينكرهاولا،منصفعاقلكللهايخضعالتيالعقليةالدلالةوهيألاالكريمالكريم

منخيفوأاتم):الحقيقةهذهمقرراوعلاجلالثهقال.العقلمختلأومكابرإلا

)1()2(.!!آتخيفوئفئماثميرغثرشتئ

نأوذلك":فقالالآيةمنالاستدلالوجهثيميةابنالإسلامشيخبينوقد

معلومةالمقدماتهذهأنليبينالإنكاراستفهامبصيغةالثهذكرهحاصرتقسيمهذا

خالقغيرمنأي!2غتيرشتئيقخيفوأاتم):يقول،جحدهايمكنلابالضرورة

لهمأنفتعين،باطلالنقيضينكلاأنيعلمونوهم؟أنفسهمخلقواهمأمخلقهم

31(."خلقهمخالقا

منأنفسهمخلقواكونهموهو:القسمينمنكلكانإذ!:قولههذاويوضح

يعلمالإنسانف!نبالضرورةالانتفاءمعلومأنفسهمخلقؤاوكونهم،خالقغبر

35.الآيةالطور،سورة)1(

89(.)3/التعارضدرءوانظر:357،135ط)5/تيميةابنفتاوىمجموع)2(

.(11)2/وانظر:9135،)5/تيميةابنفتاوىمجموع)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالجماعهال!نهأورخطئص

ثبت،ضرورياعلمأإياههوليسمحدثهوأن،محدثغيرمنيحدثلمأنهبالضرورة

)1(.،غيرهخالقامحلإثالهأنبالضرورة

الحوادثمنالناسيشهدماأنيتبينالإسلامشيخكلاممنسبقماخلالمن

لاأنهيعلمحيثمنأيضاالخالقوعلى،المحدثالفاعلعلىدالةآياتالكونفي

وعلا.جلالخالقعلىيدلحادثكلوأنهو،إلايحدثها

يكن،لمأنبعدحادثوأنهالإنسانخلقفيالنظرف!نالأخرىجهةومن

بهويدركون،بعقولهمالناسيعلمههذاف!ن،علقةمنثمنطفةمنومخلوقومولود

)2(.وتعالىسبحانهاللههووفاطرهمخالقهمأن

ذلك:ومنالمسائلمنوغيرهامناظراتهمفيالدلالةهذهالسلفقرروقد

لوجودالمنكرينشبهةدحضقدأنهتعالىالثهرحمهحنيفةأبيعنجاءماا-

مكابر.منكركليقطعالذي،العقليالمسلكالمتضمنالمثلبضربالله

فقال؟الصانعوجودعلىالدلالةما:لهقالالملاحدةمنطائفةأنوردفإنه

هو؟ماقالوا:،غريببأمرمشغولفخاطري،دعوني:لهم

وهي،العجيبةالأمتعةأصنافمنمملوءةعظيمةسفينةدجلةفيأنبلغنيقال:

أنت؟أمجنون:لهفقالواعليها،يقومولايحركهاأحدغيرمنوراجعةذاهبة

عاقل؟يصدقهأهذاقالوا:؟ذاكوما:قال

والأصنافالأنواعمنفيهبماالعالمهذاأنعقولكمصدقتفكيف:فقال

بغيرالحوادثهذهوتحدثبجريالسيارالدوارالفلكوهذا،العجيبةوالحوادث

444(،)16/تيميةابن-فتاوىمجمرع(،124)3/وانظر:(،131)3/التعارضدرء(1)

.(02)صالتدمرية

2http://www.al-maktabeh.com(.2-1/2939)النبوات(،421)3/التعارضدرء:انظر2()



.هدالعماكلةالصغةأولكطئص

)1(.بالملامأنفسهمإلىفرجعوامحزك؟بغيرالمتحركاتهذهوتتحرك،محدث

حيثهذا،نحو)2(تعالىاللهرحمهسعديابنالرحمنعبدالإمامذكروقد2-

فيوذلكيقينا،بهويزدادالعقللهيشهد،عقليشرعيالطريقهذاأنعلىنص

فذكر!،!آتخيفوئفئماتمغثيرشتئ؟ينخيفوأاثم):تعالىتولهعلىكلامه

)3(.تيميةابنالإسلامشيخعننقلمانحوفيه

المناهجعنالشرعيةبالنصوصاستغنواالذينالعلماءأقوالعرضوبعد

إلىيهديهوأنه،العقلبهخوطبالذيالقرآنطريقهوطريقهمأنيتبينالمحدثة

وأنه،الأعظموالنفعالفهمبسهولةمتسموأبسرها،الطرقبأقربوبارئهخالقه

والجاحد)4(.للمعاندوملزم،والشبهللشكوكقاطع

ممن،الكلاميةالطرقومفاسدمخاطريدركونالمسلكهذايقررونإذوالسلف

علىبالاستدلالإلايعرفلاوالحدوثالخلقبأنتعالىالثهوجودعلىيستدل

لماالجواهربأنالقولثمثأنيا،للجواهرملازمتهاثمأولا،الأعراضحدوث

وغيرهمالمتكلمينمسلكوهذاأيضا،حادثةكانتحادثةوهيالأعراضلازمت

شرح)1/791(،كثيرلابنالعظيمالقرآنتفسيرا-127(،26)3/التعارضدرءانظر:)1(

.(41)صالقابىيسلطانبنلعليالأكبرالفقهشرح363(،ه)صالطحاويةالعقيدة

الشهيرالثه،عبدأبو،سعدياكلحمدبنناصربناللهعبدبنناصربنالرحمنعبدهو)2(

توضيحالبديعةمصنفاتهمنالزاهد،الورع،الأصولي،الفقيه،العلامة،سعديبابن

هـ.1376سنةماتوكيرهما،الرحمنالكريمتيسير،الشافيةالكافية

خلالنجدعلماء)1/921(،السنبندثوحمانجدعلماءمآثرعنالناظرينروضةانظر:

.2(18)3/قرونثمانية

عبدالشيخ258(،ص)2سعديلابنالزاهرةالنيرةوالحدائقالناضرةالرياضانظر:)3(

8(.73-ه)صالعقبدةتوضبحفيوجهردهسعديبنالرحمن

465(.)2/المرسلةالصواعقانظرة)4(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماعةال!لهأووخطئص

فيأوقعتهمومعقدةطويلةمقدماتذلكفيوالتزموا،الطريقةهذهإلىلجأممن

)1(.والحيرةالاضطراب

أنهاوغيرهموالفلاسفةالمتكلمينطريقةالعلمأهلبهوصفماأحسنومن

)2()3(.فينتقلسمينولافئرنقى،سهللاوغر،جبلرأسعلىغمثجمللحم

فذا:تعالمماالثهرحمهالقيمابنالإمامقالهما،المقامهذافيالمقالأحسنومن

المطالب،هذهعلىوبرهانودليلآيةأعظمنورالهاللهجعللمنوحدهالقرآنوإن

كيفجدا،متعددةوجوهمنمنهدلالةأصحولاأظهرولاأقوىالأدلةفيوليست

للبصر.الشمسضوءمثلللعقلهيأدلةإلىفيهوالألبابالعقولذويأرشدوقد

تعالمما:كقولهكتابهتضمنهاالتيالأدلةمنأصحاطهعلىدليلفأي:قالئم

يآدت!.تكفزوتبهتص):وقوله)"(،!ؤآلأزضيىآلشقؤبقاطيرشكآدئ!افي)

!)5(،ئزتجغوتإتي!ئمتخييكثمئمئييئكثمثمقا"ختبتماثؤتماؤئحنئثم

تغلكثمقتلكثمينؤآثلأينخققكتمآثلأىزكئمآغئذوأآلناحمايايها):تعالىوقال

قآةآلشضآ؟منؤانركيتآءؤآلشتآةيرشاآلأزضنتكئمتجغلأثذى!تتفون

التعارضدرء254(،)1/الجهميةتلبيسبيان)16/268(،تيميةابنفتاوىمجمؤعانظر:(11

284(.)صللخثيئدتيميةابنالإمام66(،)9/

الموسلةالصراعق587(،21،22/7/تبمبةابنفتاوىمجموع:الوصفلهذاانظر)2(

1238.)صالطحاويةالعقيدةشرح1335،)1/

16/267،268-،9-4814/)1/47-2تيميةابنفتاوىمجموع:المسألةفيللتوسعانظر)3(

275(،/1)الصفدية66(،9/،8،953.235،91/264)7/التعارضدرءا-272(72

261(.11/الأصفهانيةشرح

.01الآية،إبراهيمسورة(4)

28http://www.al-maktabeh.com.الآية،البقرةسورة)5(



دالعماعةال!نهأوركطئص

ؤآلأزضيىآلشضؤتخفتيفيإبئ):وقوله!)1(،ثكثميىرقالثضرتآمنيإءقاعخرخ

انزكؤقآآلناشتنقغيضاآثتخيرفيتخرىآثيئؤآثففلثؤآلنقايىآثثليؤآخيق!

فل))2(،وقوله:الآية!قؤتهاتغذآلأزضني!قا"ختامآءينآلسمقآءينآدتة

اقق5يمتتركوئاماخترآلئهقيآضطنئآثذيفجمتا؟هغلىؤشقئميئ!آلحقذ

خذآبقيإ-قا"ئتتتاتآقيآلشقآءيفتمؤانزكؤآلأزضنآلشقؤبضقق

قؤمفتمتلآلنإجمغا؟بهشخزقآتنهبئوأانلكز!اتماتقخ!ذات

منالسورفيذكروما،الآياتمنذلكأضعافأضعافإلى..)3(.!هتغدلون

الجواهردليلإلاالمتكلمونفأبىللأبصار،كالشمسللبصائرهيالتيالأدلة

إيمانيزللمالثهولعمروالافزاق،والاجتماع،والسكونوالحركة،والأعراض

العناءفيالأمةفأوقعتالباطلةالمبتدعةالأدلةهذهحدثتحتىصحيحاالخلق

الطويل.

بأسمائهبهوالإقرارمعرفتهإلىالموصلةالطريقلعبادهنهجسبحانهفالثه:قالثم

الخالقتعطيلإلىموصلةطريقاواشتقواهؤلاء،عنهافأعرض،وأفعالهوصفاته

إلابالصانعومعرفتكمإيمانكميتملا:للناسوقالوا،وأفعالهوصفاتهأسمائهونفي

والتأويلوالشكالحيرةأسرهماإلىبهأدتسلكهامنسلكهافلما،الطريقبهذه

السبيلأ4(.يهديوهوالحقيقولوالله،والتجهيل

)1(

)2(

)3(

)4(

21.22،الآيتان،البقرةسورة

.164الآية،البقرةسورة

.9506-الآياتالنملسورة

.-التصرفمنشيءمع-(12ا-99160)3/المرسلةالصواعق

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ة.!

الثانيالفصل
والسنةبالكتابالاعتقاداصولعلىالإسقدلال

ذلكفيبيفهماالتفريقوعدم

مباحث:ثلالةوفيه

كله.الدينعلىوالسنةالكتابنصوصاشتمال:الأولالمبحث

والسنة.الكظبنصوصبجميعالأخذ:اكفيالمبحث

والجماعة.السنةأهلعندللنصوصالتسليم:اكلثالمبحث

-!ه.-

http://www.al-maktabeh.com



رالعماعةالصةأووفطئص
ه

الأولالمبحث

كلهالدينعلىوالسنةالكتابنصوصاشتمال

الذيأنوذلك،السابقةالمباحثفيعليهالكلامسبقلماتتمةالمبحثهذايعد

أصولهالدينمعرفةفيالعمدةهماوالسنةالكتابأنوالجماعةالسنةأهلعليه

وهذاكله،الدينفيبهيؤتمإمامعندهموالسنةفالقرآن،ومسائلهدلائله،وفروعه

مماالمصادرمنسواهماوكلهذا،عنذلكمنشيءيخرجولا،المسلميندينهو

فيلماتكيدهوإنماالسليمةوالفطرةالصحيحوالعقلكالإجماعإليهالإشارةسبقت

غيرهما.دونعليهماالعمدةإذوالسنةالكتاب

بل،خيالهولابمعقولهالسنةولاالقرآنيعارضالسلفمنأحديكنفلم

وافقمامنهافيقبل،والسنةالكتابعلىويعرضهاوآرائهمالناسأقوالفيينظر

بها)1(.القائليكونمنكائناخالفهاماويرد،النصوص

الإيجاز:س!بيلعلىذلكومنجدآكثبرةنصوصالأصلهذاعلىدلوقد

ما):تعالىقولهمنها:طرفاأذكرمئنوعةوهيالعزيز.ال!بمنالأدلةأولا:

آثيهتنتغقيثؤتزتتا)وعلا:جلوقوله)2(.!يثتئءجمنآثيهتتفيقرظتا

ؤلينئمزتخلإيثاكأنقا)وجل:عزوقوله!)3(.شتئءلكتنيتيتا

!)4(.ئؤجمئونلقؤمصؤزحمةؤفدصءشتئئحئنؤتقعيلتذي!ت!قآثذىتضلإيق

:-!ءشتئينآتيهتتفيقرظتاما):تعالىقولهثفسيرفي-القرطيقال

.(1/73)رضلتعاادرء:نظرا(1)

.38لآيةا،منعااةا-ةسور(2)

98.الآية،النحلسررة)3(

.111الآية،يوسفسورة(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماعلأالصهأوولمطئص

يأالقرآلى،فيأي:وقيل،الحوادثمنيقعمافيهاثبتف!نهالمحفوظاللوحفيأيلا

مشروحة،مبينةدلالةإما،القرآنفيعليهدللناوقدإلاالدينأمرمنشيئاتركناما

ثبتالذيالقياسمنأو،الإجماعمنأو!الرسولمنبيانهايتلقىمجملةوإما

إما،ذكرهإلاشيءمنالكتابفيفرطمابأنهالثهخبرفصدق...الكتاببنص

)1(.تأصيلا!وإماتفصيلا

ؤزجايغقيئغقيكتمؤاتمضثينكثمبتكثمأكتقثآثتؤتم):تعالىوتاد4-

وجلعزالثهنعمكبر"هذه:الآيةتفسيرفيكثيرابنقال!)2(.بيتاآلإشقتمتكئم

إلمماولا،غيرهدينإلىيحتاجونفلا،دينهملهمتعالمماكملحيث،الأمةهذهعلى

)3(.000،!نبيهمغيرنجي

كذبفقد،يكمللمشيءالدينفيبقيأنهزعممنفكل:الشاطيوقال

!أ4(.ينكتمبتكتمأكقفثثتؤتمآ):بقوله

.الآياتمنذلكغيرإلى

الأصل،هذاعلىدلتكثيرةأحاديثأيضاالسنةومن.السنةمنالأدلةثانيا:

جميععلىمهيمنةوأنها،وبرسالته!النيببعثةالدينهذاكملقدتعالىالثهوأن

ونهارهاليلهاالبيفءمثلعلىثركتكمالقد:!قولهذلكومن،قبلهالشراثع

إلاالسماءفيجناحيهطائريحركوما!محمدثرىالقد!ه:ذرأبووقالسواء()15.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

61.0142/القرآنلأحكامالجامع

.3الآية،الماندةسورة

)3/23(.كثيرابنتفسير

3(.355-ه4)2/الاعتصام

أبي/وابن،ه:رقم!!الثهرسولسنةاتباعباب،المقدمة،سننهفيماجهابنأخرجه

،ظلالوانظر:68،في:رقمالصحيحةفي،الألبانيوصححه26(،)1/،السنةفيعاصم

26http://www.al-maktabeh.com(.)1/الجنة



دابمامكهال!نهأوومطئص

شيءكل!نبيكمعلمكم)قد:لهقيللماالفارسيسلمانوقالعلما()1(.منهاذكرنا

(جل.0()2(.قال:!الحراءةحتى

)1(

)2(

.(ا-53162)3/أحمدالإمامأخرجه

262.:رقم1223،/)1مسلمأخرجه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماعهالصن!أولخطئصه
الثايئالمبحث

والسنةالكتابنصوصيحميعالأخد

تعالىالفهبأنالإيمانالمسلمينمقاتبعهمومنوالجماعةالسنةأهلعليهالذي

علىوالأنبياءالرسلأفضلإليهمأرسلوأنه،ورازقهموخلقهمومليكهمربهم

منيصدرماوأنفيه،اختلفوافيماالناسبينليحكمالكتابمعهوأنزل،الإطلاق

تحقيقتماممنوهذا،سندهصحإذاقبولهيجبوصدقحقالدينتبليغفيالني!

والمتابعة.الإخلاصوهو،!الثهرسولمحمدآوأنالثهإلاإلهلاأنشهادة

والانتهاءأخبر،بماوتصديقهأمرفيمابطاعتهإلاتتحققلاص!للنيوالمتابعة

.شرعبماإلااللهنعبدلاوأنوزجر،نهىعنهعما

لأمرهوالانقياد!للرسولالتسليمكمالوالجماعةالسنةأهلعليهفالذي

وأمعقولا،نسميهباطلبخيالنعارضهأندون،والتصديقبالقب!لخبرهوتلقي

بالتحكيمفنوحده،أذهانهموزبالة،الرجالآراءعليهنقدمأوشكا،أوشبهةنحمله

والإنابةوالذلوالخضوعبالعبادةالمرسيلنوحدكما،والإذعانوالانقيادوالتسليم

المرسيل،توحيلبهما،إلاالدهعذابمنللعبدنجاةلاتوحيدانفهما،والتوكل

)1(.ص!الرسولمتابعةوثوحيد

منها:بعضاأذكرجدا،كثيرةالأصلهذاعلىالأدلة

http://www.al-maktabeh.com.(16ه)صالطحاويةالعقيدةشرحانظر:()1



رالعماكلةالصلةأووفطثص
ه

الكريم:القرآنمنالأدلةأولأ:

تتتفزشخر!يتائخيهئوذختىئؤيئوتلاؤزيكقلآ):تعالىقولها-

)1(.!!تشييماؤئ!ففوأقضيتيماخزخاانفميمهثمقييحذوأ،ثم

منبدلابل،التحكيمبمجردالإيمانحصولفيسبحابئيكتففلم

)2(.والمنازعةوالضيقالحرجودفع،والتسليمالرضااستصحاب

!)3(،قآنتفوأغثة!نكتمؤقاقخذوةآلرشولءاتنكئمؤقآ):تعالىوقال2-

ؤافيلىآلرشوكؤاطيغوأآلئةاطيغوأءاتئؤأآثلأينيايها)وعلا:جلالثهوقول

)4(.!منكضآلأثي

بأنإعلاماالفعلوأعادرسولهوطاعةبطاعتهتعالىفأمر:القيمابنقال

أمرإذابل،الكتابعلىبهأمرماعرضغيىمناستفلالاتجبالرسولطاعة

اوتيف!نهفيه،يكنلمأوالكتابفيبهأمرماكانسواءمطلقا،طاعتهوجبت

معهأ5(.ومثلهالكتاب

يتتةتصتهتمانافي؟تغقتخايفونآثلأينقفتخذيى)وعلا:جلالثهقال

()6(.!اليصغذا!ثئعتئهتماو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

65.الآيةالنساء،سورة

352-353(.)2/القيملابنالمرسلةالصواعقمختصرانظر:

.7الآيةالحشر:سورة

95.الآيةالنساء،سورة

.(48)1/الموفعيناعلام

63.الآيةالنور،سورة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالبماعؤالصةالمهفطفص!!
النبوية:الستةمنالأدلةئانيا:

مماامريمنالأمريأثيهاويكتهعلىمت!أحدكمألفينالا!ي:قولهمنهاا-

()1(.اتبعناهاللةىبفيوجدناما،ندريلا:ليقولعنهنهيت(وبهأمرت

علىشبعانرجليوشك(لا،معهومثلهالقرآناوتيتإفي)ألا!:النيوقال2-

حراممنليهوجدتموماذحلوه،حلالمنليهوجدتملط،القرآنهذاعليكم:يقولأريكته

()2(.فحرموه

.البابهذافيالواردةالأحاديثمنذلكغيرإلى

)1(

)2(

لمفيماجهوابن)2665(،:رقموالزمذي465(،)5رقم:(،ا-51012/داودأبوأخرجه

أبي،حديثمن،12:رقم(،17)000/1،!الثهرسولحديثتعظيمباب،المقدمة،سننه

7172(.الجامع)صحبحالألبانيوصححه،رافع

؟معديحديثمن(،)12ماجهوابن26661(،والترمذي(،546)4داودأبوأخرجه

http://www.al-maktabeh.com"26433(0الجامع)صحيحالألبانيوصححهكرب،



!العماكلهالصلأأهلخطئص
ه

الثالثالمبحث

والجطعةالسنةأهلعندللنصوصالتسليم

اللهكتابمننصعليهيعرضأحدمنمنهمماأنالأمةسلفعليهالذي

سياسته،أو،ذوقهأوعقلهأوبرأيهردهاثمالصحيحةص!الثهرسولسنةمنأو

عنهم.بالإجماعوهذا

عنأخبرأحداالتابعينمنولاالصحابةمنأعلمولا9:الشافعيالإمامقال

الذينذلكوصنع...سنةذلكوأثبت،إليهوانتهى،خبرهقبلإل!!اللهرسول

ثبعها،منيحمدسنة،ويجعلهاالأخباريثبتكلهم،لقيناهموالذين،التابعينبعد

رسولأصحابسبيلمفارقعندناكانالمذهبهذافارقفمنخالفها،منويعاب

)1(.!الجهالةأهلمنوكاناليرم،إلىبعدهمالعلموأهل!الثه

علىالمغربإلىالمشرقمنالفقهاءإائفق)2(:الشيبانيالحسنبنمحمدوقال

عزالربصفةفيص!الثهرسولعنالثقاتبهاجاءالتيوالأحاديثبالقرآنالإيمان

1)3(....تشبيهولاوصفولاتفسيرغيرمنوجل

الأحكامبتشريعواستقلالهاالمطهرةالسنةحجية"إن:الشوكانيقالولهذا

)4(.لماالإسلامدينفيلهحظلامنإلاأحدذلكفييخالفولادينيةضرورة

كماالاعتقادمسائلفيتنازعبينهميحصللمعليهماللهرضوانفالصحابة

2(.20،ا)صللسيوطيبالسنةالاحتجاجفيالجنةمفتاحانظر:)1(

الكبيرالجامع:مصماتهمن،الحنفيالفقيهالإمام،الشيبانيفرقدبنالحسنبنمحمدهو)2(

،(172)2/بغدادتارلخانظر:هـ.918سنةماتوغيرها،المدينةأهلعلىوالحجة

.(41184/الأعيانوفيات

432-433(.)2/السنةأهلاعتقادشرحفياللالكائيعنهرواه)3(

33(.)صالفحولإرناد(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!الجماعهال!لهأووكطئص

بها،متمسكينللنصوصمستسلمينكانوابلالأهواء،أهلمنالمتأخرينعندوقع

مسائلمنكثيرفيالصحابةتنازع"وقد:الأولالرعيلواصفاالقيمابنيقول

فييتنازعوالماللهبحمدولكنإيمانا،الأمةوكمل،المؤمنينساداتوهم،الأحكام

ماإثباتعلىكلهمبل،والأفعال،والصفاتالأسماءمسائلمنواحدةمسألة

ولمتأويلا،يسموهالم،آخرهمإلىأولهممنواحدةكلمة،والسنةالكتاببهنطق

أمثالا،لهاضربواولاإبطالا،منهالشيءيبدواولمتبديلا،مواضعها،عنيحرفوها

حقائقها،عنصرفهايجبمنهمأحديقلولموأعجازها،صدورهافييدفعواولم

والتعظيم،بالإيمانوقابلوها،والتسليمبالقبولتلقوهابلمجازها،علىوحملها

)1(..".واحد.سننعلىوأجروها،واحدآأمراكلهافيهاالأمروجعلوا

أيوبالإمامعنجاءفقد،السنةإنكارمقالةمنالصالحالسلفحذروقد

القرآنعنوأنبئناهذامندعنا:فقالبسنةالرجلحدث"إذا:يقولالسختياني

)2(.ضال"أنهفاعلم

عنهفقد.جاءالمقالةهذهعلىللردتصدىممناللهرحمهالشافعيكانوقد

اللهصلىاللهرسولأنفيهحديثاتجدفهل:الأخبارردمنبعضقال!:قالأنه

قلته،فأناوافقهفما،الثهكتابعلىفاعرضوهعنيجاءكم)ما:قال،وسلمعليه

كبير،ولاصغيرفيحديثهيثبتأحذهذاروىماله:فقلت(،أقلهفلمخالفهوما

فيالروايةهذهمثلنقبللاونحن،مجهولرجلعنمنقطعةطريقمنرويوقد

)3(.شيءلما

94(.)1/الموقعينإعلام()1

للبيهقي.وعزاه3(،ه)صالجنةمفتاحفيالسيوطيأورده)2(

3)صللشافعيالرسالةوراجع،(1ا-1617)1/للبيهقيوالآثارالسننمعرفة:انظر)3(

http://www.al-maktabeh.com.(-الشافعيالإمامموسوعة-81246/والأم،224-225(



!ا!ماعةال!د5أولكحائص

أرادمامعنىيبينولكنه،القرآنالحديثيخالفوليس)1(:الشافعيقال

عنقبلفمنالثه،بفرضسنماالناسيلزمثمومنسوخا،وناسخاوعاماخاصا

قبل)2(.الثهفعنوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

تعالىاللهمعرفةفيوالجماعةالسنةأهلمعتمدانالفصلهذافيوالحاصل

والقياسالإجماعمنعليهاسثندوما،-والسنةالكتابوهما-الوحيعلىوغيره

)1(

)2(

.)1/118(السننمعرفة:انظر

عنيخذثتمإذا)مرفوعا:،عنهالثهرضيهريرةأبيبحديثهؤلاءبعضاحتجوقد

ينكر،ولا،يعرفماأقولف!ني،بهفصدقواأقلهلمأوقلته،تنكرونهولاتعرفونهحديثا

ولاينكرماأقوللاف!ني،بهتصدقوافلا،تعرفونهولاتنكرونهحديثاعنيحدثتملاذا

.(يعرف

فيوالطحاوي،71(-رقم)قدامةلابنالعللمنالمنتخبفيكما-أحمدالإمامأخرجه

سننهفيوالدارقطني،(12/)1الكاملفيعديوابن،347(/)15الآثارمشكلشرح

مئله.بهمآبنيحىعنطرقمن،193(111/بغدادتاريخفيوالخطيب،)4/802(

عنأببهعنالمقبريعن.:والخطيب،والدارقطني،عديوابن،الطحاويعندووقع

مرسل.الحديثأنوالصواب.هريرةابي

31(.5)2/العلل.برفعونهلاالثقات،منكرحديثهذا:حاتمأبووقال

524(.)9/السير.منكرحديث:الذهيوقال

البيهقيطرقهجمعوقد،مقالمنتخلولاطرقمنجاءإنه:حجرابنعنهقالوالحديث

.37(صالحسنة)المقاصد.المدخلكتابفي

فييكنلمأنهمعنفسيإليهتسكنلمبشواهدهالحديثفهذاوبالجملة:الثموكانيوقال

ابنأنأظنواني،أعلمفالته،بالوضعيتهممنماجهابنإسنادفيولاأحمد)سناد

.252،(صالجموعة)الفوائد.موضوعاتهفيبذكرهللصوابوفققدالجوزي

ألفاظفيهوردتبل،حسنولاصحيححديثفيهيردلمالمعنيهذا:شاكرأحمدوقال

وأللاجتجافيمنهاشيءيصلحلاحتى،الضعففيالغايةبالغأومرضوعكلهاكثيرة

22(.برصالرسالةعلىتعليقه:انظر01الاستشهاد
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رابماعةالصلأأووكطئص

العلومفيعندهمالتلقيوهو"مصدر،السليمةالفطرةمنذلكوافقوما،الصحيح

.غيرهإلىبهيعدلونولا،والمعارف

الرسلبهجاءتماوأما،والباطلالحقففيهالثهعنالرسلبهتجئلمماوأما

عليه،دلتمماشيءعنالخروجلأحدوليس،اتباعهيجبالذيالحقفهواللهعن

أصلين:علىمبنيةوهي

.الرسولبهجاءماهذاأنأحدهما:-

)1(.اتباعهوجبالرسولبهجاءماأن:والثاني-

)1(
جعلتهمأشياء،البابهذافيأحدثواقدالإسلامإلىالمنتسبينمنطوائفإن:تنبيه

والسنة.الكتابتخالفلأقواللىاحداثهمتمسكهمبقدرالوحيعنينحرفون

للمعرفة،للوصولطرقاقرروابأنوذلك،الأولىالمقدمةفيخالفتقدطوائففتجد

الأئمة،بعضآراءوتقليد،الأقيسةعليهدلتوما،الأولالفلاسفةعنيروىبمافاستدلوا

.والإلهاموالقياسالتقليدفييدخلوهذا،الإلهاممنالناسقلوبفييلقىوما

بناء:عندهموذلك،الثانيةالمقدمةفيخالفتمنالطوائفومن

بالرسالة.تقصيرنوععلى-

عليها.تفضلنوععلىأو-

عنها.الإعراضعينعلىأو-

السياسية،أوالعقليةا،صولدونمثلاكالفروعيتغيرشيءفيإلاتقبللاأنهاعلىأو-

بالرسالة.الإيمانفيالقادحةالأمورمنذلكغيرأو

لابنالفتاوىانظر:.والمتصوفةوالمتأمرةوالمتفلسفةالمتكلمةمنطوائفهذافيدخلوقد

5-6(.)91/تيمية

وأنمنهما،الجموعأو،الحسأوالعقلالصرفةأصلجعلواف!نهموالمتكلمونالفلاسفةأما

بذلك.يدركالعلم

ف!نالمقاصدأماوالمفاصد،،الوسائلجهةمنكثيرفسادفيهاالطرقوهذه:تيميةابنقال

http://www.al-maktabeh.comوعر،جبلرأسعلىغث،جمللحمفهي،قليلخيروالسلامةالكثيرالتعببعدحاصلها



دالعماكلةال!نةأورفطئص

منالفسادغايةفيوهذا،الحقمعرفةإلىطريقاوغيرهالمنامبعضهموجعل

للمعرفة.أصلآذلكاعتبارحيث

)1(،وباطلحقهوماونحوهالإلهاممنأنتيميةابنالإسلامشيخذكروقد

بالدليل.الأخذفيالتوفيقعلىعلامةهوإنماوأنه

علامةأنهيرونبل،الاستدلالفيأصلايجعلونهلاوالجماعةالسنةفأهل

.ذكرهتقدممماعليهيبنىوما،الوحيهوالذيبالدليلالأخذفيالتوفيقعلى

1)1(

لاماوالمحمودةالواجبةالمقاصدمنبهايفوتإنهثم،فينتقلسمينولافيرتقى،سهل=لا

هنا.ينضبط

،الوصولقبلكثيرافيهاالسالكونينقطع،المقدماتكثيرةالطرقهذهف!نالوسائلوأما

الأذكياء.إلايدركهالاخفيةلىامافيها،النزاعيقعمشتبهة)ماالغالبفيومقدماتها

.(222/)الفتاوى

فيالمعصومغيربأقواليستدلونف!نهمالرافضةمنالأنبياءغيرعصمةيعتقدمنوأما

مماكثيراأنوخاصة،الدينعنالانحراففيالغايةهذافيأنشكولا،الشرعتقرير

.وانتحالوزور-كذبأئمتهمعنيروونه

لإحسانوالسنةالشيعة.انظر:والسنةالكتابخالفتولوأئمتهمبأقواليتمسكونبل

بعدها(.فما06)صظهيرإلاهي

الإلهاممنعليهايفيضوما،النفسرياضةالىذلكمرجعجعلراف!نهماتمصوفةوأما

صارفإذا،الخاصةدونللعامةلازمةالشرائعأنيرونبعضهم)نحتىوالوجد.والكشف

مذهبهركما،المحظوراتلهوأباحواالواجباتعنهرفعراومحققيهمعارفيهممنالرجل

هذاأنشكولا03(،)3/الفتاوىانظر:وباطلآ.ظاهراللشريعةأنيرونالذينالباطنية

الباطل.أبطلمن

7(./1)9لفتاوى
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!العماكللأالصنةأثلك!ائص!
الثالثالفصل

السنةمنوالآحادبالمتواترالاعتقادأصولعلىالاستدلال

والسنةالكتاببنصوصالأخذالاستدلالفيوالجماعةالسنةأهلمذهب

فييفرقونلاكذلك،الصحيحةوالسنةالكتاببينيفرقونلاأنهمفكماجميعها،

فيسواءالخيرمنبعأنهايرونبلوالآحاد،منهاالمتواترالسنةصحيحبينالاحتجاج

العقائد.أوالأحكامذلك

الفصل.هذافيإجمالهوردلماالسلفتقريريليوفيما

والآحاد.المتواكلر:الأولالمبحث

مع:وقيل،التتابعوهوالتواترمن:لغةالمتواتر:لمةالمتوالرتعريف:ايأولالمطلب

)1(.فترات

الألفاظفيللمتواترمتفاوتةتعاريفالعلملأهلاصطلاحا:المتواترتعريفلانيا:

منها:،المعنىفيمتقاربة

)2(.!"النيبهتبلغحتىكافةعنكإفةنقلتهما"هوحزم:ابنقالهما

)13."ضرورةمخبرهعلمخبرفكلالمتواتر"وأما:السمعانيالمظفرأبووقال

يبلغالذينالقومبهيخبرمافهوالتواترخبر"فأما:البغداديالخطيبوقال

وان،محالمنهمالكذباتفاقأنالعادةبمستقرمشاهدتهمعنديعلمحداعددهم

لاعنهأخبرواماوأن،متعذرعنهمالخبرانتشرالذيالوقتمقدارفيمنهمالتواطؤ

63(.اإصالمحيطالفاموسانظر:(1)

.(1/001)لإحكاما21(

234(.)2/الأدلةفواطع)3(
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فىالجماعةالصةأووفطئص

إلىالداعيةوالأموروالغلبةالقهرأسبابوأن،مثلهفيوالشبهةاللبسدخوليجوز

)1(."عنهممنتفيةالكذب

العادةأحالتكثيرعددوهيالأربعةالشروطهذهجمعدافإذاحجر:ابنوقال

الانتهاءإلىالابتداءمنمثلهمعنذلكورووا،الكذبعلىوتوافقهمتواطؤهم

العلمإفادةخبرهميصحبأنذلكإلىوانضاف،الحسانتهائهممستندوكان

)2(.المتواتر!هوفهذا،لسماعه

الآحاد.:اكيئالمطلب

ولا،تثنيةللواحدليس:يقالالواحد،جمعالآحاد:لفة:الآحادتعريفأولا:

)3(.جنسهمنواحدل!ثنين

وفيما،مفهومهتحديدهفيعدةتعاريفللعلماءاصطلاحا:الآحادتعريفثانيا:

بعضها:أسرديلي

)4(.التواتر"صفةعننقصمافهوالآحادخبرإوأما:البغداديالخطيبقال

يجوزالذيالقليلوالعددالواحدبهأخبرداما:السمعانيالمظفرأبووقال

)5(."الكذبعلىالمواطأةعليهم

:أقسامأربعةالعلميةالخبريةالأموربابمنالمقبولة!الأخبار:القيمابنوقال

ومعنى.لفظامتواتر:أحدها

.(52)صالكفاية(1)

.(17)صالنظرنزهة)2(

338(.)صالمحبطالقاموسانظر:)3(

2(.ه)صالروايةعلمفيالكفابة)4!

254(.)2/الأدلةقواطع)5(
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دالجماكلاالد5أووفائكل

واحد.بلفظتوائرلملىان،معنىمتواترةأخبار:والثافي

الأمة.بينبالقبولمتلقاةمستفيضةأخبار:الثاك

مثلهعنالضابطالعدلعنالضابطالعدلبنقلمرويةآحادأخبار:الرابع

!ا(.كا!الفهرسولإلىتنتهيحتى

26.135http://www.al-maktabeh.com/!الصواعقنحتصر(1)



العماعلأرالصلةأولكصائص
ه

اكفيالمبحث

الواحدخبرإفادة

:عدةأقوالإلىالواحدخبرإفادةمسألةفيالعلماءاختلف

روايةوهو،الظاهرأهلبعضعنحكي.العلميفيدالواحدخبرأنأولا:

أحمد)1(.الإمامعن

الأصوليينمنجمعذهبصاليهمطلقا.العلميفيدلاالواحدخبرأنلانيا:

)2(.وغيرهموالباقلانيوالغزاليكالجوفي

قدالقرائنوهذه..القرائنبهاحتفتإذاالعلميفيدالواحدخبرأن!ك:

جميعا.اليهماترجعوقدالمخبر،وإلىالخبر،إلىترجع

استفاضثمواحد،أصلهفيرواهالذيالمستفيضالخبرذلكفيويدخل

رواهماومنه،الشأنعلماءمنأو،الأمةعندبالقبولالمتلقىوالخبرواشتهر،

عننافععنكمالكالحفاظبالأئمةمسلسلاكانماومنه،أحدهماأو،الشيخان

عمر.ابن

يرويهلامافهوالأخبارمنالثانيالقسم)وأما:تيميةابنالإسلامشيخقال

عملابالفبولالأمةتلقتهولكن،معناهولالفظهيتواترولم،ونحوهالعدلالواحدإلا

الأولينمن!محمدأمةجماهيرعند،اليقينيالعلميفيدفهذاله،ثصديقاأوبه،

السولنهاية6(،60)1/للجوينيالفقهأصولفيالبرهان234(،11/الإحكامانظر:()1

.(2682/)للأسنوي

التمهيد(،451/)1للغزاليالمستصفى995(،)1/الفقهأصولفيالبرهانانظر:)2(

.(461إصللباقلاني
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الجماعةرالصةأووكافطثص
)1(.."..نزاعذلكفيبينهميكنفلكالسلفأما،والآخرين

)3(.وغيرهمحجروابن)2(الصلاحكابنالمحققينمنكثيرذهبوإليه

ورواه!اللهرسولعنصحإذاالخبر"إنالم(:السمعانيالمظفرأبوقال

الأمةوتلقته!،الثهرسولإلىسلفهمعنخلفهموأسنده،والأئمةالثقات

والمتقنين،الحديثأهلعامةقولهذا،العلمسبيلهفيماالعلميجبف!نهبالفبول،

العلميفيدلاالواحدخبرأنيذكرالذيالقولهذاصانما،السنةعلىالقائمينمن

والمعتزلة،القدريةاخترعهشيءبهالعلملوقوعالتوانربطريقنقلهمنبدولا،بحال

)5(.الأخبار!ردمنهقصدهموكان

تيميةابنفتاوىمجموعوانظر:372،1373)2/الصواعقنحتصرفيالقيمابنعنهحكاه)1(

.(142)صوالمسودة(،14)8/

الفقيه،الشهرزوري،الصلاحابن،عمروأبو،عثمانبنالرحمنعبدبنعثمانهو)2(

هـ.643سنةماتوغيرهما،والحديثالتفسيرفيعصرهفضلاءأحد،الشافعي

.(127)5/الافعبةطبقات243(،)3/الأعيانوفياتانظر:

11/373(.الصلاحابنعلىالنكتانظر:)3(

أحدلشافعي،السمعانيالمظفرأبو،المروزيالئميمي،-الجبارعبدبنمحمدبنمنصورهو)4(

سير222(،)7/السمعانيلابنالأنسابانظر:هـ.948سنةماتالماهير،الأعلام

335(.)5/للسبكيالشافعيةطبقات114(،)91/النبلاءأعلام

http://www.al-maktabeh.com.(16ه)صللسيوطيالمنطقصونانظر:)5(



!الجماكلةال!دةأولخطفص
ه

الثالثالمبحث

والأح!مالعقائدفيالصحيحةبالأخبارالعمل

قبولعلىالأمصارجميعفيوالأثرالفقهأهلمنالعلموأهلالسلفأجمع

،إجماعأوأثرمنغيرهينسخهولمثبتإذابهالعملوإيجاب،العدلالواحدخبر

لاوشرذمةالبدجأهلمنوطوائفالخوارجإلاعصركلفيالفقهاءجميعهذاعلى

خلافا)1(.تعد

الواحدبخبريدين-والأثرالفقهأهلأي-"وكلهمالبرأ2(:عبدابنوقال

على،معتقدهفيوديناشرعآويجعلهاعليها،ويواليويعادي،الاعتقاداتفيالعدل

")3(.السنةأهلجماعةذلك

أخبارأنأصحابنا"مذهب:تيميةابنالإسلامشيخقالهماهذاويعضد

)4(.لماالدياناتأصوللإثباتتصلحبالقبولالمتلقاةالآحاد

-الأهواءأهلمنالاستدلالفيالتفريقيزعممنعلىرادا-القيمابنوقال

الخبرياتفيالأحاديثبهذهتحتجتزللمف!نها،الأمةب!جماعباطلالتفريقداوهذا:

،والتابعونالصحابةتزللم..العملياتالطلبياتفيبهاتحتجكما،العلميات

والقدر،الصفاتمسائلفيالأخباربهذهيحتجونوالسنةالحديثوأهل،وتابعوهم

مسائلفيبهاالاحتجاججوزأنهالبتةمنهمأحدعنينقلولم،والأحكاموالأسماء

2(.)1/البرعبدلابنالتمهيدانظر:)1(

المغربحافظالقرطي،،النمريعمر،ابو،البرعبدبنمحمدبناللهعبدبنيوسفهو)2(

1677،)صالصلةانظر:هـ.463سنةمات،عصرهفيالأعلامالأئمةأحد،والأندلس

1367.)-2/المذهبالديباج948(،)صالملتمسبغية

8(.11/التمهيد31(

.(51-ها45)صللشنقيطيالففهأصول،فيالمذكرةوانظر:248(.)صالمسودة)4(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العماكلهرال!لةأووفطئص

بينالمفرقإنسلففأينوصفاتهوأسمائهالثهعنالإخباردونالأحكام

؟؟")1(.البابين

ر!النيعنالأخباربهتواترتماالنصوصبينالتفريقفريةردفيويكفي

وغيرهموالرومالفرسملوكوإلىالبلادأطرافإلىآحاداوالدعاةالرسلإرسالفي

وترسيخالتوحيد،إلىدعوتهممعهمبهيبدءونماأولوكان،تعالىالثهدعوةليبلغوا

تقدم)إنك)2(:اليمنإلىأرسلهلماجبلبنلمعاذص!النيقولذلكومن،العقيدة

رواية:وفيوجل(،عزالثهعبادةإليهتدعوهمماأولفليكنالكتابأهلمنقوم

..0()3(.اللهإلاإلهلاأنشهادةإلىإفادعهم

.(2214/)الصواعقمختصر(1)

يلملمميقاتهمتهامةفأهل،اليمننجدوعلىتهامةعلىويشتملالمعروفالإقليم:اليمن)2!

انظر:.الجنوبمنالسعوديةتحدالتيالجمهورلةهيواليوم.المنازلقرناليمننجدوأهل

.3102/،واللغاتالأسماءتهذيب

http://www.al-maktabeh.com.91:رقم(،11/05ومسلم7372،:رقم347(،/)13البخاريأخرجه)3(



دالعماعلأال!د5أووخطئص
ه

الرابعالفصل

الاعتقادأصولعلىالسليمةوالفطرةالصحيحوالعقلالاجماعدلالة

ماكلفيوالسنةالكتاببنصوصالاستغناءوالجماعةالسنةأهلعليهالذي

لجميعأيضاشاملةوأنها،ومكانزمانلكلشاملةوأنها،حياتهفيالمؤمنيحتاجه

،!منهحذرناوقدإلاشرمنومالنا،بينهقدص!والنيإلاحقمنفما،دينهأمور

والسنة:الكتابفيمالتعضيدجاءتإنماالأخرىالثانويةالمصادروأما

.مستندهفيإليهمايرجعالحقيقةفي؟فالإجماع

الصريح.النقليخالفلاوهو،الصحيحوالعقل

النفوسجبلتالذيالحقوتفصيللتكميلهاالشرعجاءقد؟السليمةوالفطرة

عليه.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


رالجمامطال!للأأملفطئصكا

الأولالمبحث

الاعتقادمسائلعلىالإجماعدلالة

الأدلةلتعضيدالاعتقادأبوابفييدخلالإجماعأنبيانمنالمقصود

ابنالإجماعحكىوقد،الأدلةلبعضيتطرققدالذيالخطأاحتمالودفعوتقويتها،

بعضفيخالفهكانوإنذلكعلىتيميةابنوافقهوقد،الإجماعمراتبفيحزم

)1(.الإجماعفيهاادعىالتيالمسائلتلكأفراد

الكتابجانبإلمماالتشريعمصادرمناعتبر-مصدراقدالسلفعندفالإجماع

وأالاعتقادمسائلذلكفيسواء،مسألةلكلالأصليالمنبعيمثلانالذينوالسنة

هيالجماعةلأنالجماعةأهلؤسموا:تيميةابنالإسلامشيخقال،الأحكام

العلمفيعليهيعتمد3الذيالثالثالأصلهووالإجماع...الفرقةوضدهاالاجتماع

والدين.

عليهماجميعالثلاثةالأصولبهذهيزنون-والجماعةالسنةأهلأي-وهم

ينضبط:الذيوالإجماع،بالدينتعلقلهمماظاهرةأوباطنةوأعمالأقوالمنالناس

)2(.االأمةوانتشرت،الاختلافكثربعدهمإذالصالحالسلفعليهكانما"هو

فتجد،وغيرهالعلومسألةعلىالإجماعمنيذكرماذلكعلىالأمثلةومن

يسمىماأو،عدةمسائلفيالأئمةقوليذكرالاعتقادفيألفممنالسلفمن

منءأكثرفيه!لقيت:قالحيث،وغيره،البخاريعنذلكتقدمكما،السنةبأصول

تيميةلابنالاجماعمراتبنقد(،بعدهافماا-39إصحزملابنالإجماعمراتبانظر:()1

بعدها(.فما253-)ص

http://www.al-maktabeh.com)3/157(.تيميةابنفتاوىمجموع)2(



كا!العماعةال!د5اول.+كطئص

وواسطوالبصرةوالكوفةوالمدينةومكةالحجازأهلالعلمأهلمنرجلألف

وهمأدركتهمقرنبعدقرناثمقرن،بعدقرناكراتلقيتهمومصر:والشاموبغداد

.متوافرون

.والعلماءالحفاظمنجماعةسمىثم

)1(.كثيرةأصولاوسمىالأشياء،هذهفييختلفمنهمواحدارأيتفما:قالثم

حيث،والجماعةالسنةأهلاعتقادبيانفيسعيد)2(بنقتيبةذكرهماوكذلك

والاستسلاماللهبقضاءالرضا،والسنةالإسلامفيالمأخوذالأئمةقولهذا9:قال

)3(."...لأمره

،الاعتقادمسائلمنذكرتالتيالأمورفيالسنةأهللإجماعمنهمحكايةفهذا

)4(.بلدهأهلأولمشايخهأولهماقولمجردهووليس

وعدموالسنةبالكتابلتمسكهمحصلإنماالعلماءذكرهالذيالإجماعوهذا

الأصبهانيالسنةقوامذكرهماوهذا،موهومذوقأو،معدومبعقلذلكمعارضة

لوأنك،الحقأهلهمالحديثأهلأنعلىيدلؤمما:قالحيثالحجةكتابهفي

اختلافمع،وحديثهمقديمهمآخرهمإلى6أولهممنالمصنفةكتبهمجميعطالعت

منقطرامنهمواحدكلوسكونالديار،فيبينهمماوتباعدوزمانهمبلدانهم

علىيجرونواحد،ونمط،واحدةوتيرةعلىالاعتقادبيانفيوجدتهمالأقطار

لاواحد،ونقلهمواحد،ذلكفيقولهمفيها،يميلونولاعنها،يحيدونلاطريقة

.(ا-791)1/39والجماعةالسنةأهلاعتفادشرحانظر:)1(

،الأعلامالأئمةأحدالبغلاني،،رجاءأبو،الثقفيطريفبنجميلبنسعيدبنقتيبةهو)2(

5557(.:)رقمالتهذيبتقريبانظر:هـ.024سنةمات،ثبتثقة

.(44-اه)صالحاكمأحمدلأبيالحديثأصحابشعارانظر:)3(

.(،132128)صللذهيالغفارللعليالعلوانظر:)4(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!الجماكلةال!لةأملكافطئص
علىجرىماجميعجمعتلوبلقلوإن،ماشيءفيتفرقاولااختلافا،فيهمترى

لسانعلىوجرىواحد،قلبعنجاءكأنهوجدتهسلفهمعنونقلوهألسنتهم

191(.هذمنأبيندليلالحقعلىوهل،واحد

22(.224-ه)2/المحجةبيانفيالحجة)1(
http://www.al-maktabeh.com



!الجماعهال!نةأووكثاثص
ه

الئافيالمبحث

الاعتقادمسائلعلىالصحيحالعقلدلالة

نألهيصلحفيماالعقلاعتبرواقدالسلفأنمضىفيماذكرناوأنسبققد

:أحوالثلاثة.علىللعلومبالنسبةوالعقليالسمعيالدليلوقسموافيه،ينظر

البعثكتفاصيل،إخبارهبمجرديعلمماوهوفقط،بالسمعتعلمأن:الأول

وأنه،الرسولبصدقالقلوبإقرارمع،بحالالعقلإليهيهتديلامما،والحساب

وتعليمهم.هدايتهمفيرغبةوأشدهمإليهموأنصحهم،بالحقالخلقأعلم

المفضولةالعلومفيإلايكونلاوهذافقط،العقلبطريقتعلمأن:اكيئ

.والصناعاتوالحرف،والحسابالطبكمرويات

وأرشدهدىقدالشارعيكونأنإماوهذه،والسمعبالعقلتعلمأن:الثالث

يأأدلتهاإلىهدىقديكونلاأو،عقليةشرعيةعلوما،.فتكونالعقليةأدلتهاإلمما

فيفهذهأيضا،بالعقلثعلملكنها،العقليةأدلتهاإلىالإشارةدونالشارعبهاأخبر

نظر)1(.وجودها

مسائلفيالمنقولبصحيحيحتجونأنهمكماوالجماعةالسنةأهلمذهبإن

مسائلتقريرفيللمنقولالموافقالصحيحبالعقلكذلكيحتجونف!نهم،الدين

الاعتقاد.

وكذلك،خلقهعلىاللهحجةالسمع%ن:القيمابنالإماميقولالمقامهذاوفي

منإليهموأنزل،العقلمنفيهمركببماحجتهعليهمأقامسبحانهفهوالعقل

فييتناقضلاالصحيحالسمعأنكمانفسهفييتناقضلاالصريحوالعقلالسمع

ولكن،تتعارضولاتتناقضلاوبيناتهاللهفحججالسمعمعالعقلوكذلك،نفسه

.(231/13136،14-232،)91/تيميةابنفتاوىمجموعانظر:()1

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالجماكلةال!لةأهلفطئص.كا

ونتعاضد،1(.ثنوافق

الآتية:المطالبفيتفصيلمزيدوسيأتي

والجماعةالسنةأهلمنهج:الصحيحللعقلالصريحالنقلموالقة:الأولالمطلب

يستدلونف!نهالصريحالعقلمنوافقهماوأن،تعالىالثهلوحيالتسفيمعلىقائم

يتعارضلاعندهمالصريحفالعقل،تعالىالثهمنالمنزلللوحيتبعاويذكرونه،به

.ويعضده،ويؤيدهيوافقهبلالصحيحالنقلمع

وأنزل،العقلمنفيهمركببماعبادهعلىالحجةأقامتعالىاللهأنوذلك

وتتعاضد.تتفقبل،تتعارضولاتتناقضلاتعالىاللهوحجج،السمعمنإليهم

)2(.بديعفصلفيالموافقاتفيالشا.طيالإمامقررهماوهذا

مذاهببينالوسطالمنهجهيهناالعلمأهلسطرهاالتيالقاعدةفهذه

وذلك:،الناس

محضة،خبريةالقرآنلالة7دأنظنوا-المتكلمونوهم-الناسمنطائفةأن

علموقدموا،"القرآنأدلةعن-أعرضواالظنهذاظنوافلما،عقليةأدلةفيهاليس

فيها،متناقضونوهم،وبديهياتعقلياتأنهازعمواالتيالكلاميةوالمسالكالكلام

النافي.ومنهمالمثبتفمنهم

أعرضواالاعتقادبابفيالمتكلمينانحرافرأوالماالناسمنطاثفةأنكما

وأهملوها.،العقليةالقرآنأدلةعن

أعرضتالكونهما،الحقمنشيءتركفيملاممنهمطائفةلكلفكانولهذا

)3(.بكتابهالثهبينهاالتيالأصولعن

.(1871)3/المرسلةالصواعقانظر:()1

.(2ط27)3/الموافقات:انظر2()

http://www.al-maktabeh.com.()1/178تيمبةلابنالكبرىالرسائلمجموعةانظر:)3(



كا.كلةالجما!الصهأووئصمط

للنقلموافقالصر!حالعقلإن:فقالوا،ذلكفيوسطوالجماعةالسنةفأهل

إلمماوتوجههالعقلترشدالتي،والعقليةالسمعيةالقرآنبأدلةفاستدلوا،الصحيح

وأيسرها)1(.الطرقبأقربالحق

واستدلالانظراالناسأكملعليهمالثهرضوانوالسلف5:القيمابنقال

،الكلامخيرفيكاننظرهمف!نوأقومها،الأدلةأصحفينظرواوهمواعتبارا،

كلاموهو،الطرقبأقربالمقصودإلىوأوصله،الحقعلىوأدله،واصدقه،وأفضله

نأيبينماالأدلةمنمنهافيرونوالنفسيةالآفاقيةاللهآياتفيينظرونوكانوا،الثه

والفطرةأ2(.الوحيويتصادق،والعقلالسمععندهمفيتطابقحقالقرآن

قدوالجماعةالسنةأهلإنالاعتقاد:مسائلليالعقلمجالاتالثايئ:المطلب

مجالفيالدلالاتمنيوجبهوماالصريحبالعقلالاستدلالفيوسطيتهمبينوا

الاعتقاد.

فيشرطالعقلئل:-الوسطيةهذهموضحا-تيميةابنالإسلامشيخيقول

ليسلكنه،والعملالعلميكملوبه،الأعمالوصلاحوكمالالعلوممعرفة

العين،فياليالبصرقوةبمنزلةفيهاوقؤة،النفسفيغريزةلكونه؟بذلكمستقلا

والنار.الشمسنوربهاتصلإذاالعينكنوركان،والقرآنالإيماننوربهاتصلفإذا

عزلوإنإدراكها،عنوحدهيعجبزالتيالأموريبصرلمبنفسهانفردوإن

ووجدمحبةفيهايكونقد،حيوانيةأمورا:عدمهمع!الأفعالالأقوالكانتبالكلية

للبهيمة.يحصلقدكماوذوق

باطلة،للعقلالمخالفةوالأقوال،ناقصةالعقلعدممعالحاصلةفالأحوال

امتناعه"3(.بالعقليعلمبماثأتولم،إدراكهعنالعقليعجزبماجاءتوالرسل

السابق.المصدر(1)

.(1274)4/المرسلةالصواعق)2(

33(.338ط)3/تيميةابنفناوىمجموع)3(
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رالعماكلةال!تأووكافطفكل
وحقائق،وأفعالهاللهكصفات،بالعقليدركلاالاعتقادمسائلفيفالتفصيل

النار،فيوماالجنةفيوماجزاءوحساب،بعثمنالآخراليومأمورمنذكرما

إمكانيمنعولاذلكيحيللاأنهإلاالأشياء،هذهحقيقةيدركلاكانوإنفالعقل

.وجده

تعالىاللهوحدانيةإثباتالعقليةبالمقاييسعلمتالتيالجالاتهذهومن

بالدلالةعليها،دالةوالسنةالكتابمنالكثيرةالنصوصجاءتوقد،وربوبيته

وحدانيةمنواحد"وكل:تيميةابنالإسلامشيخيقول،العقليةوبالدلالة،الخبرية

النبويةوبالشرعية،البديهيةالضروريةبالفطرةمعلوماكانوإن-والإلاهيةالربوبية

)1(.لماالعقليةالمقاييسهيالتيالمضروبةبالأمثالمعلومأيضافهوالإلاهية

وهوأحمدالإمامبهاحتجما:البابهذافيأيضاذكرتالتيالمسائلومن

هوويقولونعرشهعلىاللهاستواءينفونالذينللجهميةمناظرتهفيالأولىقياس

منقدحيدهفيكانرجلاأنلوذلكةفيالاعتبار"ومن:قالحيث،مكانكلفي

أنغيرمنبالقدحأحاطقدآدمابنبصركانصافشرابوفيهصاف،قوارير

غيرمنخلقهيحميعأحاطقد!آلأعلىآلتتلؤته)فالثه:،القدحفيآدبمابنيكون

)2(."خلقهمنشيءفييكونأن

يابمنهيقياسيةعقليةاعتباريةحجةأحمدالإمام"ذكر:تيميةابنقال

)3(.قياسا!وذكرمثالااللهرحمهفضرب،أولى

)4(.كثيرةالبابهذافيذكرتالتيوالمسائل

)2/37(.تيميةابنفتاوىمجموع)1(

94(.)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد)2(

.(138/)1التعارضدرءوانظر:546(،)2/الجهميةتأسيسنقض)3(

http://www.al-maktabeh.comالعريفي.سعودللشيخالاعتقادأصولعلىالنقليةالعقليةالأدلةانظر:)4(



!العماعةال!ن!أثلفطئص
ه

الثالثالمبحث

الاعتقادمسائلعلىالسليمةالفطرةدلائل

محبتهعلىخلقهموأنه،الحقالدينعلىعبادهفطرتعالممااللهأناعلم

منحالتهاعلىلبقيتالمعارضوعدمخليتلوالفطرةهذهوأنوعبادئه،ورجائه

القأرسلولذلكيحرفها،أويغيرهامالهايعرضقدأنهإلا،والاستقامةالسلامة

العباد.نفوسفيمكنونهوالذيالحقولتفصيل،لتقويمهاالرسلتعالى

إلامسألةتجدتكادولا،للفطرةالحالحقيقةفيموافقةالاعتقادفمسائل

ذلك:ومن،بالصحةلهاشاهدةوالفطرة

علىوربوبيتهتعالىاللهبوجودالإقرارإن:الربوبية!وحيدعلىالفطرةدلالةاولا:

ابنالإسلامشيخقالذلك،،علىعبادهقلوبالثهفطر،ضروريفطريأمرخلقه

دلائلهكثرةمعضروريفطريبالصانعالإقرارأنمواضعفيذكرنا"وقد:تيمة

.(1)"وبراهينه

علمهفيمكنالعالمحدوث"وأما:الأدلةهذهبعضبيانمعرضفيأيضاوقال

بمشاهدةوإما،والفطرةبالضرورةإمابالصانعافعلميمكنفإنه،وبالعقلبالسمع

)2(.ذلك"بغيروإماالمحدثاتحدوث

لاعليهافطرهمفطرةعبادهمنحسبحانهالثه)إنالثه:رحمهالقيمابنويقول

الحقبينتفرقبعقولوأيدها،تركتلوغ!يرهعليهتؤثرولاالحقسوىتقبل

مجملا،العقلوأدركه،الفطرةفيمستقرهومالهاتفصلبشرعةوكملها،والباطل

الثه.فطرةفاتفقت...،الفطرةفيلمامفصلمبصروالشرعمزكوالعقلقابلةفالفطرة

هذافطربموجودالإقرارعلىالميهمل"المبصروالوحيالصريحوالعقلالمستقيمة

027(.)2/السنةمنهاجوانظر:444(،)16/تيميةابنفتاوىمجموع)1(

)2/272-1273.السنةمنهاج)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماكلهالصلأأووفطكلص

بينهمالما)1(.وماوسافلهعاليهفيهمابجميعالعالم

وأنهمعرفتهعلىعبادهقلوبالثهفطر:الألوهيةدوحيدعلىالفطرةدلالةثانيا:

منهمتقتضيالحقمعرفةلأنله،والإخلاص،وعبادتهوتعظيمهالثهلمحبةخلقهاإنما

ذلك.

إلىللدعوةأتتوإنما،ووجودهبالخالقالناسلتعرفأصالةتأتلمفالرسل

تستقللانحوعلىوتفصيلهالعبوديةأمرلبيانوأتت،الشريكونفيالتوحيد

أمر:فالشرائعالفطر،فيمعلومةالعبوديةأصولكانتلىانبه،بالعلمالفطرة

ظلمعنونهي،بعدلوأمر،خبيثوتحريمطيب،وإباحةمنكر،عنونهيبمعروف

)2(.الرسلعلىموقوفوتبيينهوتفصيلهوكمالهالفطر،فيمركوزكلهوهذا

علىمفطورونالخلقأنكما:والصفاتالأمماءثوحيدعلىالفطرةدلالةئالثا:

هوتعالىاللهأنعلىمفطورونفهم،العبادةيستحقالذيهووأنهتعالىاللهمعرفة

العبابقلوبفيمستقروهذاشيء،كلمنوكملوأعظموأعلموأعلىوأجلأكبر

)3(،الانحرافمنفطرتهسلمتممن

نأترىألاذلك،علىالعبادفطر،العالمفوقتعالىاللهبأنالعلمذلكومن

فيرفعون،وش!ألونهيدعونهاللهإلممابقلوبهمتوجهواوشدةأمربهنمضرإذاالخلق

فتسمو،تعالىاللهإلىالتضرععندبقلوبهمالعلوجهةويقصدونالدعاءعندأيديهم

إليها)4(.أبصارهموتشخصالسماء،إلىصعوداقلوبهم

.(127اط277)4/المرسلةالصواعق()1

للقاسمياالتوحيددلائل(،ا-71/568/0134135.تيميةابنفتاوىمجموعانظر:)2(

.(ا-416)ص

"72-73(.)6/تيميةابنفتاوىمجموعانظر:)3(

264.126http://www.al-maktabeh.com-هإصالطحاويةالعقيدةشرحانظر:)4(



دالمماتالصةأورمطت!
ه

الحامسالفصل

بالمتظبهوالايمانباعكمالعمل

والمتشابه.المحكمتبريف:الأولالمبحث

لغة.والتشابهالإحكاممع!:الأولالمطلب

معنيين:علىيدوروهوحكممناصلهالإحكام.اللغةليالاح!ممعنىأولا:

الحاكمومنه،ورددتمنعتبمعنى،وأحكمتحكمت:تقولوالعرب:المنع

الظلم.منالظالميمنعالذي

العلم:والحكم،حكيمويتقنها:الصناعاتدقاثقيحسنلمنويقال:ايإتقان

)1(.والفقه

منهيظهربحيثمتناسقا،فصلاالشيئينبينالفصلهوفالإحكامهذافعلى

)2(.اختلافولافيهاضطرابلادراحسانهالشيءإتقان

والجمع.المثلوهو:والشبيه،الشبةمنالتشابهأصل:اللغةفيالثبهمعنىثانيا:

وتشابها.الشيءالشيءوشابه،ماثلهإذاالشيءالشيءوأشبه،أشبأه

)3(.اختلطالأمرواشتبه،المشكلاتالأمور:منوالمشتبهات

المشابهة.اجلمنالالتباسفيهماالاشتباهويكون

14(.5)12/العربلسانانظر:)1(

387(./1)السعدينفسيرانظر:)2(

55(.5-ه13153/العربلسانانظر:)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!الجماعةال!دؤأووفطئص

العلمأهلعباراتاختلفت:العلماهلعندوالمتشابهالمحكمتعريفالثايئ:المطلب

قولهفيورودهخلالمنوذلك،الاصطلاحفيوالمتشابهالمحكممعنىتحديدفي

ؤاخزآثيهتضامفنلمحكضنثءاسامتةآثيهتنتغتيكانركآثذئف!):تعالى

آتمتتهآثحغآءجمتهلسحهقاقتتيعونقفويهؤزثغفيآثذينقا"مامتشتجقت

يهءقناءاتقولونآتيقوفيؤآلزليمخونآللاإلاتايمويقهوتغقمؤقاويلإءتا7ؤآثحغآء

هنا:الواردةالأقوالوأهم!)1(.هآلأثتضاؤئوأإلأيذكزؤقازيتاجمندمنكك

كوقت،بعلمهالثهاستأثرماوالمتشابهمنه.والمرادمعناهعرفماالمحكمأولا:

عنالقرطيحكاهذلك،وغرير،السلامعليهعيسىونزول،الدجالوخروجالساعة

)3(.الطبريجرير)2(ابناختياروهوالسلفبعض

كثراحتملماوالمتشابهواحدا:وجهاإلاالتأويلمنيحتمللاماالمحكملانيا:

عنالمنقولوهو،عطيةابنواستحسنه،وغيرهمجاهدعنبعضهمحكاهوجه،من

)4(.وغيرهالشافعي

.بيانإلىاحتاجماوالمتشابه:بيانإلىيحتجولمبنفسهاستقلماالمحكم:ثاك

)6(.واختارهالفقهاء،عامةإلى)5(يعلىأبوالقاضينسبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.7الآية،عمراناسسورة

الحدثالمفسرالفقيهالعلمالبارعالإمام،الطبريكثيربنيزيدبنجريربنمحمدهو

267(.41/1النبلاءأعلامسير(،162)2/بغدادتارلخانظر:هـ.031محنةمات،المؤرخ

.(91-ه)4/القرآنلأحكامالجامع(،ا-74175)3/البيانجامعانظر:

لابنالمسيرزاد(،91-5)4/القرآنلأحكامالجامع(،ا-74175)3/البيانجامعانظر:

35(.1/1)الجوزي

العلامة،يعلىأبو،البغداديالحنبلي،أحمدبنخلفبنمحمدبنالحسينبنمحمدهو

سير251(،)2/بغدادتاريخانظر:هـ.458سنةمات،عصرهفيالحنابلةشيخ،الفقيه

98(./)18النبلاءأعلام

11http://www.al-maktabeh.com(.)4/القرآنلأحكامالجامعانظر:



!الجماعلأال!نةأووفطئكل
ء

.الأقوالمنذلكغيرإلى

اللفظ،إطلاقاتبابمنصانمااختلافاليسهذاأنالعلمأهلبعضويرى

:أنواععلىعندهمفالإحكام

.الشيطانيلقيهماويقابله،التنزيلفيإحكاما-

ابعروف.بالاصطلاحالنسخويقابله،التنزيلإبقاءفيإحكام2-

)1(.معنىمنكثريحتملالذيالمشتبهويقابلهوالتفسير،التأويلفيإحكام3

منليسوالمتشابهالمحكمتعاريففينقلماأناللهرحمهالشوكانيقررولهذا

وعرفوا،صفاتهببعضالمحكمعزفواقدقولكلأهلأنوذللئى،الاختلافباب

هو:كلهذلكيجمعالذيأنيرىولهذايقابلها،بماالمتشابه

.غيرهباعتبارأونفسهباعتبارإما،الدلالةالظاهرالمعنىالواضحهو:المحكم

اعتبارولانفسهباعتبارلادلالتهتظهرلاأو،معناهيتضحلاما:والمتشابه

)2(.غيره

27(.274-ه)13/تيميةابنفتاوىمجموعانظر:()1

314(.)1/للشوكانيالفديرفتحانظر:)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماعهال!لةأووفطئصء
الثافيالمبحث

الكريمالفرآنليوالمتظبهالمحكم

أنه،محكمكلهبأنهالكريمالقرآنتصفالبابهذافيعدةآياتوردتلقد

متشابه.هوماومنهمحكمهومامنهآخرموضحوفي،متشابهكله

اخيهضثيهتمثاتر):تعالىقولهمثلفيفمذكوريعمهالذيالإحكامأما

تديريتهتكرإننيآلئةإ؟تغباؤأألاخيير!خيهيرثدنينفصقتئمءاتتهر

)1(.!ؤتشيير!

)2(.باطلولافيهاخلللاكلها،محكمةجعلتأي:قتادةقال

صورة:كاملفهومعناهافيا-مفصلةلفظهافيمحكمةهيأيكثير:ابنوقال

)3(
ومعنى.

والفسادالباطلمنمصونمتقنأنهبمعنىمحكمكلهالقرآنأنالآيةومعنى

:الإسلامشيخقال،ووعيدهوعدهفيعدل،أحكامهفيحق،أخبارهفيصدق

الغيمنالرشدوتمييز،أخبارهفيالكذبمنالصدقبتمييزإتقانهالكلامقإحكام

أوامره)4(.في

آلخديمقاخ!نتزكآدلة):تعالىقولهقفيالقرآنيعمالذيالتشابهوأما

!)5(.متاقيئتشتيقايهتتا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.االآيةهود،سورة

2(.)9/القرآنلأحكامالجامعانظر:

435(.)2/كثيرابنتفسير

65(.)3/تيميةابنفتاوىمجموع

23http://www.al-maktabeh.com.الآيةالزمر،سورة



دالعماعةالصأأووفطتض
ه

مثاني.متشابهكلهالقرآنيعنيمجاهد:قال

)1(.الحرفيشبهوالحرفالآيةتشبهالآية:قتادةوقال

بعضا،بعضهيصدقبحيث،متناسبفيهالكلاممتماثلالقرآنأنوالمعنى

وكذلكبملزوماته،أوبنظيرهيأمربلآخر،موضعفيبنقيضهيأمرلمبأمرأمرف!ذا

المتقنفالكلاملهمصدقهوبلالعامالإحكامينافيلاالعامالتشابهوهذا،النهي

إ2(.والعدلوالصدقالحقفيبعضابعضهويشبةبغضا،بعضهيصدق

الذي،عمرانآلآيةفيالمذكورفهوالخاصوالتشابهالخاصالإحكاموأما

فيهما.العلمأهلتعاريفذكرسبق

ومنهم،عليهمشتبهافيكون،المحكمالمعنىإلىيهتديلامنالناسمنإنثم

غيرهم.دونالناسلبعضنسبيايكونفالتشابه،إليهيهتديمن

المتشابه.منليستوالمعادوالصفاتالأمماءنصوص:مسألة

بها،والعمل،والسنةالكتاببنصوصالإبمانوجوبالسلفمذهب

اللأسماءفيكانتسواءح!رسولهومرادالثهمرادعلىوفهمهاوبمقتضاها،

وعنوصفاتهوأسمائهالثهعنخبرالقرآنأنالمعلومفمنغيرها،أووالصفات

الكفر،أهلوعاقبةالإيمانأهلعاقبةوبيان،والقصصوالناروالجنةالآخراليوم

يعرفلاالقرآنفسائر-معناهأحديعلملاالذي-المتشابهمنكلههذاكانفإن

.ظاهرةمكابرةهذاوفي،الأمةمنأحدولاالرسوللامعناهأحد

أحمدلاالأئمةمنولاالأمةسلفمنأحدعناعلممافإني:تيميةابنقال

يعلمأنونفى،الآيةهذهفيالداخلالمتشابهمنذلكجعلأنهغيىهولاحنبلابن

55(.)4/كثيرابنتفسيرانظر:()1

6(.65-ا31/تيميةابنفتاوىمجموعانظر:)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماعةال!دةأورئصمط

ولا،يفهملاالذيالأعجميالكلامبمنزلةوصفائهالثهأسماءوجعلوا،معناهأحد

معانلهاكلماتقالواهـانما،معناهأحديفهملاكلاماينزلاللهإنقالوا:

)1(.صحيحة

الأمرإليهايؤولالتيالحقيقةبمعنىيكونعمرانآلآيةفيالتأويلمنوالمراد

الجلالة،لفظعندالوقفالجمهورقراءةكانتولذا،بعلمهالثهيختصمماكانإذا

يكونوعليهوالبيانالتفسيربمعنىعندهالتأويلكانالعلماءمنالوقفتركومن

)2(.والبيانالتفسيربمعنىالذيالتأويليعلمونالعلمفيالراسخونالعلماء

لاالمتشابهقولناوبينالثه،إلاتأويلهيعلملاالذيالمتشابهبيننفرقأنفعلينا

الله.لاإمعناهيعلم

هوهنابالتأويلوالمرادالثه،إلاثأويلهيعلملافالمتمثمابه،فصحيحايأول:أما

كحقائقوذلك،الكريمالقرآناستعمالهوكماالأمرإليهايؤولالتيالحقيقة

الثه)3(.إلايعلمهالافهذهوكيفيتهااللهصفات

بيانه.وسيأتي،فباطل:الثافيو(ما

نإمنهمأحديقللمنقدبركلوعلىبالمتشابهالمرادفيالناساختلففقد

وهو،بيانإلىاحتاجماأنه:المتشابهتعريفاتومن،معناهأحديعلملاالمتشابه

به.مقطوعآيكنلمصانالمعنىمعلوموهذا،وغيرهأحمدعنمنقول

عنمنقولوهو،المعانيمنوجوهااحتملماالمتشابه:قولهمأيضآذلكومن

سبق!ماجنسمنأيضاوهذاالثسافعي،

.(592-31/492)وىلفتاا(1)

347(.)1/كثيرابنتفسير5912،/)13الفتاوىانظر:)2(

http://www.al-maktabeh.com.(122)صالرحمنالكريمتيسيرانظر:)س(



كلةدالعظالصنلأأووفطثص

منذلكغيرإلىمعانيها،معلومةوهيوالأمثالالقصصهوالمتشابه:وقيل

1(.)التعاريف

المثلي،للطريقةوالجماعةالسنةأهلهدىتعالىالثهأنكلههذامنوالمقصود

الأسماءحقاثقأثبتوابل،المتشابهمنوالصفاتالأسماءنصوصإنيقولوافلم

وهدى،مذهبينبينمذهبامذهبهمفكان،المخلوقاتمماثلةعنهاونفواوالصفات

شيئآيكيفونولابحقأئقهاالعلياوالصفاتالحسنىالأسماءلهيثبتونضلالتين،بين

فإنوكيفيتها،كنههامحرفةإلىلناسبيللاكاننانلنفسهأثبتهاتعالم!الثهف!نمنها،

سبيلا)2(.إليهلهمجعلولا،منهمأرادهولابذلكعبادهيكلفلمتعالىالله

34(.4/)1كثيرابنتفسير(،-542423/)17الفتاوىانظر:(1)

83(./1)الصواعقمختصرانظر:)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالعماعةالصهاوومطئصء
الثالثالمبحث

بالمتشابهوالإيمانبالمحكمالعملعلىوالسنةال!بدلالة

بالمتشابه.والإيمانبالمحكمالعملعلىال!بدلالة:الأولالمطلب

مخكضئطءاتمتجمتاآتيهتنتغقتكانركآثذئفؤ)وعلا:جلالثهقال

2/صصلهء،ع!يهصءكاء،!س+بم"ى

جمتهتشتتةقافتئبغونزيغقلولهؤفياللأينفاماشثتيق!تؤاخراليهتبامهن

آليفصفيؤآلزييمخونآللةإلاويقاؤتا7تغقئمؤتاتاإويلإءؤآثيغآءآثمثتيماآثيغآء

!)1(.!آلأثتضإلأأؤئوأيذكزؤتازتتاجمنديقيهءككاتناةتفوئون

الأكثروهيأحد،لكلواضحةبينةآياتمنهاأنفالحاصل:سعديابنقال

يردأنهذافيفالواجب،الناسبعضعلىتشكلآياتومنهإليها،يرجعالتي

بعضا"2(.بعضهيصدقالطريقفبهذه،الجليإلىوالخفيالمحكمإلىالمتشابه

بالمتشابه.والإيمانبالمحكمالعملعلىالسنةدلالة:الثايئالمطلب

بعضهيصدقبلبعضابعضهيكذبيرللمالقرآن)إن:!يقوله:ذلكومن

()3(.عالمهإلىلردوهمنهجهلتمومابه،!اعملوامنهعرفتمفمابعضا،

ويعملونالقرآنبمتشابهيؤمنونأنهمالسلفعنجاءماهذايعضدومما

ذلك:فمنبمحكمه

به،يدينولابالمتشابهويؤمنبه،ويدينبالمحكم"يؤمن:عباسابنقالهما

)2(

)3(

.7الآية،عمراناكلسورة

.(122)صالرحمنالكريمتيسير

صححلأ"وقد،-شاكراحمدطبعة-2067:رقم235(،1/)0مسندهفيأحمدأخرجه

http://www.al-maktabeh.comالمحقق.



دالمماكللأ.الصغةأملفطثص

كله،)1(.الثهعندمنوهو

عليهمأشكلماويكلونبمتشابهه،ويؤمنون،بمحكمه"يعملون:الحسنوقال

أ)2(.عالمهإلى

العلم.أهلأقوالمنذلكغيرإلى

يعملماالمحكمإن:السلفمنكثيرقال!وقد:نيميةابنالإسلامشيخقال

به!)3(.يعملولابهيؤمنماوالمتشابهبه،

)1(

)2(

)3(

1186.)3/البيانجامعانظر:

52(.0/)1البيانجافعانظر:

386(.)17/تيميةابنفتاوىمجموع

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ه
السادسالفصل

التريللنصوصالتأويلرد

!ابماعهال!صنةأووفطئص

التأويل.تعريف:الأولالمبحث

ذلك:من،إلي!يرجععدةمعايئللتأويل:اللفةليالتأويلثعريف:الأولالمطلب

إذارعيتهالملكآلومنه،رجعأيما3:يؤولآل:والعاقبةوالمصرالمرجع-أ

رعيتهم.واحسنساسهم

كانقولامنهالمرادةالغايةإلىالشيءرد:التأويل:الأصبهانيالراغبوقال

فعلاأ1(.أو

الشرابفيهيجمعوعاء:والإيال،خثرإذاوالشرابالعسلآلالتغير:2-

يجود.حتىأياما

وف!مئره.قدرهثأويلا،الكلامأؤلالتفسير:3-

أيضا)2(.والطبري،المثنىبنمعمرعبيدةأبيصنيعوهذا

التفسيرف!نه،العربكلامفيالتأويلمعنى!وأما:اللهرحمهالطبريقال

)3()4(.والمصير!والمرجع

)1(

)2(

)3(

)4(

15.12)7/للزبيديالعروستاجانظر:

.(ا-891)1/القرآنمجازمقدمةانظر:

!ألم(.184)3/البيانجامع

اللغةأمجمل915-162(،)1/اللغةمقاييسمعجم437-442(،)15/اللغةتهذيبانظر:

http://www.al-maktabeh.comلم"2(.2-714116/العروستاج4(،32-15/)1العربلسان217(،)1/



دالعمامثلأالصنة!هلفطئكل

.الاصطلاحليالتأويل!عريف:الثافيالمطلب

معاني:ثلاثةالعلمأهلعندللتأويل

منمثلاالجنةفيعمابهتعالىاللهأخبرمافتأويل:الطقبةمعنىالظويل:(ولا:

القيامة.يومالأشياءهذهعليهماحقيقةهووالمناكحوالملابسوالمشاربالمآكل

فيبالوقفالقولعلى(،آدئةإلايريقةؤتايميغقئمؤقا):تعالىقولهذلكومن

العاقبة.معنىهنافالتأويل،الجلالةلفظ

ت!وةآثلأيف4يفوتا"ويفةرتا؟قييؤتميريقةوجتايمإلاتنظزونقل):تعالىوقاد

ئرذأؤتتآقتشقغوأشئقغآءينئتاقهلبآلختيزئتازشلخآءلتقذقئلين

تحائوأماغهمؤضلانفسهثمخميرؤأقذختغتلكناآثذىغثزقتغتل

تفتروئ!!)1(.

فقهه)اللهم:عباسلابن!النيقرلذلكومنالتفسر:بمعنى:اكويلثانيا:

التأولل()2(.وعلمهالدينفي

وعليهأظهرنابينص!الله)ورسول:الوداعحجةفي!هالثهعبدبنجابروقول

()3(.تأويلهيعرفوهوالقرآنينزل

وقدتفسيرها،ايالآية،هذهتأويلوغيرهماوالطبريعبيدةأبيقولهذاومنه

عليه.التنبيهسبق

لهالتأويلانالأصوليونعليهالذي:المتأخرينالأصوليينعندالطويل:لان

53.الآية،الأعرافسورة(1)

276(،19/الزواثدمجمعفيالهيثميوصححه)4/127(،مسندهفيأحمدالإمامرواه)2(

شاكر.أحمدوالثخ

.1812:رقم2،887/،مسلمأخرجه)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماعهالصتأملكافطنص
للدليلالمرجوحمعناهإلىظاهرهعناللفظصرف:قولهموهو،بهخاصتعريف

فاسد.وتأويلصحيحتأويلومنهالظاهر)1(،مدلولهعنالصارف

منهالمتبادرظاهرهف!نبسقبه()2(،أحق)الجار:!قوبه:الصحيحالتأويلفمن

علىلهحملالمقاسمالشريكخصوصعلىالجاروحملللجار،الشفعةثبوت

ماكلفيبالشفعةص!قضاؤهوهوالصحيحالحديثعليهدلأنهإلامرجوح،محتمل

)3(.شفعةفلاالطرقوصرفتالحدودوقعتفإذايقسملم

.(177إصللشوكانيالفحولدارشاد(،991)2/للامديالإحكامانظر:()1

.2258:رقم،4437/،البخاريأخرجه)2(

2257http://www.al-maktabeh.com.:رقم،4436/،البخاريأخرجه)3(



كا!الجماعلأال!لهفصائص!ثل

اكفيالمبحث

منهاالمرادو!همالنصوصاتباع

الشرعية،النصوصيتبعأنالمسلمعلىيجبأنهوأئمتهاالأمةسلفمذهب

ص!ورسولهالثهقالهماأنيعلمبأنوذلك،بكلامهالمتكلممرادمعرفةيجبوأنه

مقصودهكانومن،جهلهمنوجهلهعرفهمنعرفهحقا،معناهيكونأنيجب

.الهدىسبيلسلكفقد،بهيعرفالتيالطريقوسلكورسولهاللهمرادمعرفة

عدةلهيكونأنالتأويلعرضةهوالذيالكلامأنوالمقصود:القيمابنقال

كلامفيوليس،واسعمجالفيهالتأويلفهذاالمتكلممراديبينمامعهوليسمعان

بلالسور،بهاالمفتتحالحروففيوقعوان،المركبةالجملمنشيءمنهورسولهالفه

الكلاميوهمهمالدفعمتضمنةوجدهاوالسنةالقرآنطريقةاللهبصرهمنتأملإذا

فمن،بعضهإلممانشيرالقرآنفهمفيجدآلطيفموضعوهذا،ظاهرهخلافمن

تكليمهفيالجازتوهمسبحانهرفع!تييقامويتىآدفاؤ!طتم):تعالىقولهذلك

تلكإثباتبهالمرادأنواللسانالقلبعربييشكلاالذيالمؤكدبالمصدرلكليمه

الفهمليعرفيسيرةأمثلةوهذهقال:ثم،البابفذافيأمثلةعدةوذكر...الحقيقة

)11.يقبلهلاوماالتأويليقبلمامنهاوالنجاةللهدىالقاصدالمنصف

دلالةبالخطابالمقصودوأنوالظاهر،الحقيقةهواللفظفيالأصلأنواعلم

عليهاودلالته،المعانيمننفسهفيماوئثبيته،بكلامهالمتكلممرادوإفهامهالسامع

الفهم.منالسامعوتمكنالمتكلمبيان:أمرينعلىموقوفوذلك،الطرقبأقرب

يحصللمالفهممنالسامعيتمكنولمله،حصلأوالمتكلممنالبيانيحصللمف!ن

السامعيعلمولم،مرادهعلىالدالةبالألفاظمرادهالمتكلمبينف!ذا،المتكلممراد

-73(.1/66)الصواعقنحتصر(11

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماعهالعحنهأملكافطثكل
وحصولالفهممنالسامعتمكنمنبدفلا،البيانلهيحصللمالألفاظتلكمعنى

وظاهرهحقيقتهخلافكلامهمنورسولهالثهأرادلوفحي!مذ،المتكلممنالإفهام

علىيدلبمابل،عليهيدللابمامرادهيفهمأنكلفهقدلكانالمخاطبيفهمهالذي

يدلبماالشيءوفهمالإثباتغايةعلىيدلبماالنفيفهممنهوأراد،مرادهنقيض!

تردلمأنهاقطعآالسامعيعلمالتيالباطلةالتأويلاتمنبضربوذلك،ضدهعلى

وجه)1(.كلمننقيضهاعلىالدالةالألفاظبتلكلهاالمتكلمبقصدبالخطاب

قد-:والصفاتالأسماءبابعلىالكلامعند-الثهرحمهالقيمابنوقال

دلالتهاوتنوعتلله،الصفاتإثباتعلىوالآثاروالسنةالكتابنصوصتطابقت

عليه،دلتمااعتقادالمتكلموإرادةبثبوتها،الضروريالعلمتوجبأنواعآعليها

له،مقررةالقرآنبهنطقمابمثلناطقةوالسنة،الصفاتذكرمنمملوءوالقرآن

حملالضلالوأوضحالمحالأبين...فمن،الإثباتفيزيادةعلىمشتملةلهمصدقة

فيأالحقوأن،والاستعارةفيهالمجازودعوى،وظاهرهحقيقتهخلافعلىكلهذلك

ذلكمنيلزمإذالنصوصهذهمنالمرادةهيتأويلاتهموأن،المعطلينالنفاةأقوال

فيأوبها،المتكلمعلمفيالقدح:وهيبعضهامنأومنهابدلامحاذير.ثلاثةأحد

)2(.نصحهفيأو،بيانه

الأصولومن:تيميةابنالإسلامشيخقالهماالموضوعهذاأهميةيبينومما

كلعلىفيجب،والسنةالكتاببهجاءمانوعةنوعانالألفاظأنيعلمأنالكلية

!،ورسولهالثهنفاهماوينفيورسولهالثهأثبتهمافيثبتذلك،بموجبيقرأنمؤمن

!والألفاظه،السبيليهديوهوالحقيقولاللهف!نحق،نفاهأواللهأثبتهالذيفاللفظ

أثبتهماليثبتبهارسولهمرادعنيبحثأنالعلمتمامومن،حرمةلهاالشرعية

.(1142/الصواعقمختصر312-314(،)1/المرسلةالصواعقانظر:()1

32-324(.5)1/المرسلةالصواعق)2(
http://www.al-maktabeh.com



!العماعةالصلأاولفطئض

ماكلفيونطيعهأخبرماكلفينصدقهانعلينايجبفإنه،المعانيمننفاهماوينفي

وأمر)1(.أوجب

المتكلمانلهتبينأنبعدوذلك،بكلامهالمتكلممرادمعرفةالمخاطبفعلى

معوالبيانالعلمكماللهفاجتمعوالإرشاد،الهدايةويريد،أمينناصحمبينعالم

المرافىفهممبتغيابالخطابالانتفاعمريداالمخاطبكانإنثموالإرشاد،النصحتمام

المقصود:لحصولأمورأربعةفهذهالقصد،وحسنالفهمبتماميتصفأنفعليهبه

المقتضيكانفإذا،المخاطبمنالقصدوحسنوالفهم،المتكلممنوالنصحالبيان

المراد.وتمالمقصودحصلقابلاوالمحلقائما

اتفقبلواحد،موضعفيوأخبارهاالصفاتآياتفيالسلفيتنازعفلم

بحيثحقائقها،وإثباتمعانيهافهممعوإمرارهاإقرارهاعلىوالتابعونالصحابة

فهملاالمعنىأصلفهمأعني،والعامالخاصالصفاتآياتمعنىفهمفييشزك

)2(.والكيفيةالكنه

والصفاتالأسماءفيوالسنةالكتابنصوصمنالمرادأنفيهشكلاومما

مع،الكمالوجهعلى!رسولهبهوصفهوبمانفسهوصفبماتعالىالثهتصفأن

كمثلإ-ليسقا:تعالىقولهنحوعلى،المخلوقينصفاتمشابهةعنالتامالتنزيه

.آلتصيز!آلسمييغؤفؤشىبه

وأقوالالنصوصجمعص!رسولهومرادالثهمرادإلىالاهتكاءمعالمومن

النصوصفإن؟اجتماعهعلىذلكفيوالنظرالواحد،الموضوعفيالمتقدمينالسلف

الرعيلفهمهكماإلافهمهيكونولاالآخر،بعضهاويعضدبعضا،بعضهايصدق

بيانمزيدوسيأتي،الدينيومإلىب!حسانتبعهمومنوالتابعينالصحابةمنالأول

الثه.شاءإنالقادمالفصلفي

.(11-؟131/)12الفتاوى(1)

2(.1)2/الصواعقنحتصر:انظر)2(
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!العماعهال!للأأووخطفصه

الطبعالفصل
الشرعيةللنصوصالمفضللأالقروناهلالسلففهمتقديم

علىالنصوصبفهمالنالم!(ولىياحسانثبعهمومنالصحابة(نبيان:الأولالمبحث

مرادها.

منعصراأقربكانواوتابعيهموالتابعينالصحابةمنالصالحالسلفإن

حيمئذشكفلابيانا،وأفصحلسانا،وأصح،ورسولهالثهبكلامصلةوأعمقالنبوة

الاعتقادبمسائلمنهايتعلقماسيماولا-والسنةالكتابلنصوصفهمهميكونأن

عملوا.بماوالعملبه،التزموابمايلتزمبأنوالجدير،بالاتبغأولى-

خيرص!محمدقلبفوجدالعبادقلوبفينظراللهإن!ق:مسعودابنقال

قلببعدالعبادقلوبفينظرثم،برسالتهفابتعثه،لنفسهفاصطفاهالعباد،فلوب

علىيقاتلوننبيهوزراءفجعلهمالعباد،قلوبخيرأصحابهقلوبفوجدمحمد

اللهعندفهوسيئارأواحسن،ا.وماالثهعندحسنا.فهوالمسلمونرأىففا،دينه

سيء)1(.

،!ورسولهاللهعنالفهموتمامالعلمكمالفيأنهاشكلاالخيريةوهذه

مشهورصدقلسانلهمنكلكانولهذا،التنزيلل!.وشهودهمللنيلملازمتهم

)2(.الصحابةالأمةهذهخيربأنمعترفدينأوبعلم

وأصحهمتكلفاوأقلهمعلماوأعمقهاقلوباوأبرهاالأمةأفقهفالصحابة

وقال11/33(،مسندهفيوالطيالسي(،-شاكرأحمدطبعة-5365)رقمأحمدأخرجه()1

شاكر.أحمدوصححه،موثقونرجاله(:1/177الزوائد)مجمعالهيثمي

http://www.al-maktabeh.com.(128)صالأصفهانيةالعقيدةشرحانظر:)2(



كا!العماكلةالصةأثلفطثص

وعرفواالتنزيلشاهدوااذهانا:وأصفاهمإدراكاوأتمهم،فطرةوكملهمقصودا

كانكمنالمتكلمحالرأىوعلمسمعمنوليس،الرسولمقاصدوفهمواالتأويل

إلىفالرجوعوعليه،كثيرةوسائطأو،بواسطةوعلمسمعأو،يسمعولميرلمغائبا

لمممنبعدهمجاءمنعلىقطعامتعينوالعلمالدينمنالصحابةعليهكانما

-)1(.الصحبةفضيلةأي-الفضيلةتلكفييشركهم

وعلمص!الرسولبعلمالمشتغلينوالحديثالسنةأهلأنالقيمابنوذكر

فيأحوالهمفتكون،الموروثبهذاالناساعلمهموحواريهأصحابهمنبطانته

ورسوله،اللهمرادفهمفيواعتبارهاثقلهالهاواعتقاداوعملاوفهماعلماالديانة

المتأخرينآراءمنأولىالسلفيةوالآثارالصحابيةبالفتاوىالأخذكانولهذا

ففتاوى،النبوةعصرمنأهلهاقرببحسبالصوابإلىأقربهاوأن،وفتاويهم

ص!بالرسولالعهدكان...فكلماالتابعينفتاوىمنبهايؤخذأنأولىالصحابة

منفردكلبحسبلاالجنسبحسبالحكموهذا،أغلبفيهالصوابكانأقرب

)2(.المسائلأفراد

فهماأرسخوأنهمالعرببلغةعلمهممعالمنزلةبهذهالسلفكانفلما

علىحرصهمشدةإلىإضافةبعدهمجاءممن،تعالىالثهكتابلمعانيإدراكاوأعمق

ماكان،فهمهعليهمأشكلفيما!النيمنتفسيرهومعرفةمعانيهوتعلمحفظه

)3(.بعدهممنفهمهمماإليهيصارأنأولىالقرآنمنوالسلفالصحابةفهمه

كمالكوالدينالعلمفيإماماتجدولا:تيميةابنالإسلامشيخوقال

راهويهبنوإسحاقحنبلبنوأحمدوالشافعيحنيفةوأبيوا.لثوريوالأوزاعي

.(15-.ا97،85/447-/)1الموقعينإعلامانظر:()1

.(1)4/18الموقعينإعلامانظر:)2(

5(.0)2/ء9المرسلةالصواعقانظر:)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!الجماعلأالصةأوركافطفص
بعلممقتدينفيهكانواماعلمهمأفضلبأنمصرحونوهمإلاء.......وأمثالهم

نأيرونوهمالصحابةبعملمقتدينفيهكانواماعملهموأفضل،الصحابة

)1(.والمناقبالفضائلأبوابجميعفيفوقهمالصحابة

منالمتأخرينعنديكونلاأنهعلمص!ايماناعلمااللهآتاهومنأيضا:وقال

خبرةلهكانومن،العملفيولا،لعلمفيلا،السلفتحقيقدونهوماإلاالتحقيق

قولمنأرجحدائماالصحابةمذهبأنعلموبالعملياتوالعقلياتبالنظريات

)2(.بعدهممن

128(.إصالأصفهانيةالعقيدةشرح()1

http://www.al-maktabeh.com.(174)صالإيمان2()



دالعماعلأالصةأثلفطئض

اكف!المبحث

السلفبفهمالنصوصأخذعلىالأدلةذكر

فيتتمثلوهي،السلففهمبالأخذالأولىأنلببانمتنوعةالأدلةجاءت

:والمعقولبالمنقولالاستدلال

الكتابفمن:المنقولمنأما.السلفبفهمالأخذعلىالنقلدلالةالأؤل:المطلب

السلف.وأقوالوالسنة

ؤشظاامةتجغفتبهتمؤكذالك)تعالمما:اللهفقالال!ب:منأمااولا:

الاستدلالووجه!،شهيذاغقيتكثمآلرشوزويكونآلنايرغلتىصثهذآةلت!وئوأ

الأممخيرفهم،الوسطحقيقةهذأعدولاخياراأمةجعلهمأنهأخبرتعالىأنهبالآية

شهداءيكونواأناستحقواوبهذاونياتهموإرادئهموأعمالهمأقوالهمفيوأعدلها

ولهذاشهداؤهفهمعليهمشهادتهميقبلتعالىوالثهالقيامةيومأممهمعلىللرسل

منخلقهأعلمشهداءاتخذهملماتعالىلأنه،عليهموأثنىذكرهمورفعبهمنوه

لهم،وتدعوعليهمتصليأنملائكتهوامرالشفداءهؤلاءبحالوغيرهمالملائكة

علمهإلىمستندابالحقفيخبروصدقبعلميشهدالذيهوالثهعندالمقبولوالشاهد

فيأقوالهمخالفلمنويقال،عنهمويخرجيعدوهملاالحقأنثعلموبهذا-به،

)1(.إليهشبقوناماخيراكانلو:ونجيرهالاعتقاد

ؤآثلأينؤآلانضايىآثئقجيرينينآلأوئونؤآلشبفوت):تعالىوتال

تختقاتخيرىتجنمزقثمؤاغدغتةؤزضوأغتغتمآلفةي!خ!زر!ىاتتغوفم

ف!ذااتبعهممنعلىأثنىتعالىالثهأنالدلالةووجه!،اتدايخيهآخلدينآلأتقز

يكونأنفيجبلهم،متبعفهوصحتهيعرفأنقبلعليهمتبعفاتبعهمقولاقالوا

.(41133/الموقعينإعلامانظر:()1

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!الجماعةالصنةأووفصمط

)1(.الرضوانيستحقوأنذلك،علىمحمودا

الثهإلىمنيبالصحابةمنوكل!،إكاتابئققشييلؤاتغ):تعالىوقال

أنهمعلىوالدليل،سبيلهكبرمنواعتقاداتهوأقواله،سبيلهاتباعفيجبتعالى

!)2(.ئييمبتنإتي!ؤ!دئ):فالوقدهداهمقدتعالىالثهأنتعالىالثهإلىمنيبون

الذينثميلونهمالذينثمقرنيالنالب!)خير!:النيقولالشة:منثانيا:

()3(.يلونهم

منالعصورهذهتخلوأنيجوزفلا،وفضلوعلمدينخيرلةالخيريةوهذه

القرنهذايكونأنذلكمنيلزملأنه،بعدهمفيمنيكونحتى،والصوابالحق

الحديثنصيدلماوهذا،الوجههذافيولو،الفاضلةالقرونمنخيراالمتأخر

إلىالخير)4(.أبوابمنبابكلفيبعدهممنعلىتقديمهميجببل،بطلانهعلى

الأحاديث.منذلكغير

مسعود:ابنقولسبقفقد:السلفأقوالوأما:السلف(قوالمنلالثا:

فهوحسناالمسلمونرآهفماص!،نبيهووزراءدينهأنصارفججلهمأصحابهله"فاختار

...".حسنالثهعند

أبركانواف!نهم!محمدبأصحابفليتأس.متأسيامنكمكان"منأيضا:وقال

قوماحالا،وأخسنهاهدياوأقومهاتكلفاواقلهاعلماوأعمقهاقلوباالأمةهذه

آثارهمفي.واتبعوهم،فضلهملهمفاعرفوادينهؤإقامة!نبيهلصحبةاللهاختارهم

.(124)4/الموفعينإعلامانظر:)1(

.(013)4/الموقعينإعلامانظر:)2(

مسعود.ابنحديثمن6428(،:)رقمالبخاريأخرجه)3(

http://www.al-maktabeh.com.(136)4/الموقعينإعلامانظر:(41



كا!العماعلأال!لهأثلفصلامض

)1(."المستقيمالهديعلىكانواف!نهم

بماوقل،القوموقفحيثوقف!،السنةعلىنفسكاصبر:الأوزاعيوقال

وسعهم.مايسعكف!نه،الصالحسلفكسبيلواسلكعنه،كفواعماوكفقالوا،

خيرعنهميدخرلمف!نهأسلافكمدونبهخصصنمماخيراكانولوقال:ثم

فيهم،وبعثهاختارهمالذين!نبيهأصحابوهم،عندكملفضلدونهملكمخبئ

غلىاشيدآءقغهوؤآللأينآدثإج4رشونحما):فقالبه،وصفهمبماووصفهم

)12.!ؤيىضؤتاآلئ!منقضلأتثتغونشحدازكعاترلفثمتتتئهثمزخمآءآثكفايى

السلف.بفهمالأخذعلىالمعقولدلالةالثافي:المطلب

القرونتكونأنالمحالمن:ئيميةابنالإسلامشيخقالفقدالمعقولمنوأما

كانوايلونهمالذينثميلونهمالذينثمص!اللهرسولفيهبعثالذيالقرنالفاضلة

العلمعدمإماذلكضدلأن،المبينبالحقالبابهذافيقائلينوغير،عالمينغير

ممتنع:وكلاهما،الصدقخلافوقول،الحقنقيضاعتقادوإما،والقول

يكونالعبادةفينهمةأوللعلموطلبحياةقلبهفيمنفلأن:الأول(ما

مطالبهوأعظممقاصدهكبرفيهالحقومعرفةعنهوالسؤالالبابهذاعنالبحث

أمروهذاالأمر،هذامعرفةإلىمنهاأشوقشيءإلىالصحيحةالنفوس...وليست

أقوىمنهوالذي-المقتضيهذاقياممعيتصورفكيف،الوجديةبالفطرةمعلوم

لاهذا؟عصورهممجموعفيالسادةأولئكفيمقتضاهعنهيتخلفأن-المقتضيات

طلبعلىإكباباوأعظمهم،اللهعنإعراضاوأشدهم،الخلقأبلدفييقعيكاد

غيرفيهمعتقدينكونهمأما؟أولئكفييقعفكيفتعالممااللهذكرعنوالغفلةالدنيا،

(.-41913/الموقعينإعلاموانظر:(،911)2/الجامعفيالبرعبدابناخرجه()1

315(.:)رقموالجماعةالسنةأهلاعتقادشرحفياللالكائيأخرجه)2(
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رابماكلةال!تأثلمطئص

)1(.القومحالعرفعاقلولامسلميعتقدهلافهذا:قائليهأو،الحق

ومصادربالاستدلاليتعلقمماالثانيالبابنهايةإلىالقارئيصلوبهذا

اللهمنالمنزلللوحيبالتسليمذلكفياتسموالجماعةالسنةأهل.منهجوأن،التلقي

بل،تحريفأوالفاسدالتأويلأوبالردلهالنعرضوعدم،!رسولهعلىتعالى

ولابمتشابهه،ويؤمنونبمحكمهفيعملونالثه،عندمنكلهتعالمماالثهوحيأنيرون

وعلا:جلقولهذلكفيممتثلينل!رسولهحكمعلىولااللهحكمعلىيعزضون

قييحذوأ،لمتثتفؤشخرييتائخيهموذضىئؤيئوتلآؤزتكقلآ)

)2(.!!تشليقاؤئ!لموأقضحيتجمماخربئانف!يمهتم

2(.-20ا99)ص،الكبرىالحمويةالفتوى(1)

.65الآية،النساءسورة)2(

http://www.al-maktabeh.com



-.!ي!

النابثالبالب

لنطييقواالغنل!فيلجناغلأواالشئةأفل!خممنائمن

:فصولستةوفيه

عندهممعصومفلا!اللةلرسولالاتباعحصرهم:الأولالفصل

غره.

الأمثلةمعوالأنصارالمهاجرينمنبالسابقينالاقتداءالثايئ:الفصل

لذلك.العملية

أعدائه.منوالبراءاللهلأوبءالولاء:الثالثالفصل

وموقفهملها،وذمهموالبدعالمحدثاتمنتحديرهم:الرابعالفصل

والأهواء.البدعاهلمنالعملي

عمليةنماذجبيانمعوالتفريطالإلراطبينتوسطهمالحامس:الفصل

لذلك.

وصبرهمالمنكرعنوالنهيبالمعروفبالأمرقيامهم:السادسالفصل

فيه.الأذىعلى

-.!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العمامكلأالصنةأملفطئكله

الأولالفصل
غيرهعندهممعصومفلا!الئهلرسولالاتباعحصرهم

.الاتباعتعريف:الأولالمبحث

والباءفيهاوالتاءواحدأصلالاتباع:اللغةفيالاتباعتعريف:الأولالمطلب

والقفو.الئفومعنىعلىيأتيوالعين

)1(.لحقتهإذاوأتبعتهواتبعتهتلوتهإذافلاناتبعت:يقال

الشيءوتبعت،الأفعالفيوتباعاتبعاالشيءهاتبعالثه:رحمهمنظورابنيقول

.أثرهفيسرتتبوعا؟

تبع،والجمع،التاليوالتابعله.متبعاوتطلبهقفاه:وتتبعهوأتبعهواتبعه

وتبعة.وتباع

للجمع.اسموالتبع

!)2(،تتقاتكثمئحئاإنا)وجل:عزوقوله،وجماعةواحدايكونوالتبع

تابع.لجمعاسمايكون

منصاحبكبهاتبعتماوالتباعةوالتبعةتبعذويأيمصدرا:ويكون

ونحوها.ظلامة

بعضا،بعضهميتبعلأنه؟بذلكسمواثمبعواحدهماليمنملوك:والتباعية

سيرته.مثلعلىلهتابعاآخر،مقامهقامواحدهلككلما

32،ة1/6)المغة.-إمقاييسمعجم(1)

.21الآية،إبراهيمسورة21(
http://www.al-maktabeh.com



!العماكلة.ال!صةأووكطمص

فيهأ1(.تفاوتلابعضابعضهيشاكلعلمهكانإذاالعلممتتابعفلان:وقيل

يأتبيعافلانعلىوجدت:تقول،الناصربمعنىثبيعأنبعضهموذكر

فيه)2(.بماوعمكبهائتمالقرآنواتبعومتابعا،نصيرا

متقاربة،معانيعلىيدورالعربلغةفيالاتباعإنيظهرالنقولهذهومن

خلفه.والسير،بالشيءواللحاقوالاقتداء،الاقتفاء:وهي

الكريم.القرآنليالاكلباعمعايئ:اكفيالمطلب

أذكرعدة،وجوهعلىالكريمالقرآنفيوتصاريفهاالكلمةهذهجاءتلقد

منها:

تعفقننانغلقأىتيعكقلموسىتةرقاك):تعالىاللهقال!:الصحبةإولا:

أصحبك.هلأي)3(،!!ازشآغيضتيما

تشتكؤلاتنآتيعوأ)وت:جلاللةقال.والمتابعةالاقتداءثانيا:

وأطيعوه.به،اقتدواأي)4(،!اتجرآ

مفةاتيغالنإليكاؤخيتآثم)وعلا:جلقال.+والاستقامةالثبات:ثاك

عليها.واثبتدمأي)5(،!خييقاإثرهيز

!)6(.آثمؤييإنشبيليغثزؤتتبغ):تعالىاللةقال.والموافقةالاختياررابعا:

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

127.)8/العربلسان

286(.)5/العروستاجانظر:

66.الآية،الكهفسورة

.21الآيةيس،سورة

.123الآية،النحلسورة

*ا25الآيةالنساء،سورة
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رالجماعهال!نهأملفطفص!
شقحضنففلثغلىآلشيط!نتتفوأقاؤاتتغوأ):قائلمنعزقال:العملخامسا:

به.عملواأي)1(،!كقزوأآلشيتطىؤليهنشقيضنتحقرؤقا

يشسخ.أنقبلالصلاةفيالمقدسبيتإلمماأوالكعبةإلمماالتوجهسادسا:

صص+س+.لم4معءصء

ؤقآ!ثلتكتيغوأئاءايؤيكلاليهتنتاوتواالذيناتيحتؤلإن):تعالىقال

)2آ.!!تثهتما!ايتابع

يأ!)3(،!قييلأإلاآلشيطنلأتتغئصاوعلا:جلقال:الطاعةسابعا:

لأطعتموهم.

.الاصطلاحليالالباعتعريف:اكلثالمطلب

لهذاعامةنظرةللقارئيعطياصطلاحاالاتباعتعريففيسريعةنظرةإن

نأمئلافنجد،وفروعهأصولهالدينمعالملكلشاملالحقيقةفيوأنهالمصطلح

حث!النيعنجاءماالرجليتبعأن"الاتباع:يقولالاتباععنتكلملماأحمدالإمام

!4(.مخيركاالتابعينفيبعدمنهومنثم،أصحابهوعن

والانقياد،،القبولعليهمإ:الاتباعمدار،مهمينأمرينإلىالثهرجمهأشارفقد

ذلك.علىالأدلةمع

أفعاله،وترسم،ص!ورسولهبهتعالىاللهأمربماالائتمار:"الاتباع:قيلولهذا

)5(.بهالماللاقتداءص!وأحواله

)1(

)2(

)3(

)41

)5(

.201الآية،البقرةسورة

.451الآية،البقرةسورة

83.الآيةالنساء،سورة

2(.55)2/القيملابنالموقعينإعلامانظر:

.(411)ص،العلوانيجابرللدكتررالإسلامفيوالتقليدالاجتهادانظر:
http://www.al-maktabeh.com



دالجماعةال!عةأ"لهئص

الثافيالمبحث

بالاتباعالأمر

الأمرفيوالسنةالكتابنصوصمنسبقفيماالبابهذاطردتىتقدمقد

التيالأدلةبعضأذكرالثهشاءإنالمبحثهذاوفي،ص!رسولهوطاعةالثهبطاعة

ذلك:ومن،كتابهفيبهالثهأمرالذيالاتباعبوجوبتقضي

تكؤؤلعمرآلئةئخب!تكئمقاتيغونحطآلتةئجبونكنئؤإنفل):تعالىالثهقال

)1(.ذنوتكؤ!

!ماصادقينكنتمإن:اللهمحبةيدعيلمنيقولأنر!نبيهتعالىالثهأمرفقد

تعالىالقفأنزل،ذلكمنتقولونفيماصدقكمعلامةذلكف!ن،فاتبعونيتقولون

لهم)2(.ابتلاءالآيةهذه

هووليساللهمحبةادعىمنعلىحاكمة)هذه:تعالىاللهرحمهكثيرابنيقول

المحمديالشرعيتبعحتىالأمر،نفسفي،دعواهفيكاذبفإنهالمحمديةالطريقةعلى

)3(."وأفعالهأقوالهجمغفيالنبويوالدين

ؤلأآتغيمتاغقئمؤلأآلل!خرآبنجمندىتكز4افولأفل)وعلا:جلوقال

ؤآلتصيزآلاغقىتشتوىقلقلإكجيوخىقاإ؟اتبعإنتقلثإيئتكثم4افو

للمشركينيقولأن!نبيهيأمروتعالمماسبحانهفالثه!)4(.!تتقكزوناقلآ

)1(

)2(

)ص!(

)4(

31.الآية،عمراناسسورة

232(.31/البيانجامعانظر:

366(.)1/العظيمالقرآنتفسير

.05الآية،الأنعامسورة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماع!ال!مهأملكطئص

)1(.إليهأوحاهماويتبعمولاهأمريمتثلعبدإلاهوماأنهوالكفار

يعملأنأيضاأمتهمنلأحدليسفإنهبالوحيإلايعمللا!النيكانوإذا

ر!.اللهرسولعلىنزلالذيبالوحيإلا

تؤلآقائوأئات!يهمتا7تثمؤإذا)وجل.عزاللهتولأيضاهذاومن

ؤفذىويتتمينتضآجمزقذاريئينإكئوخىتاأليتبغإنضآفلآتجتتيتقا

منيذعاكنتقاقل)وعلا:جلوقال)2(،(!يؤينونلقؤسؤزحمة

تذيرإلااتأؤقآإكيوخىقاإلاائبعإنيكؤؤلآ.بيفغلقاآذيىىؤقآآلزشل!

يكتا7لأقاآلجفويفخآقينيقذإفييا!إ):تعالىوقال!)3(،5مي!ن

!!)4(.شيىكلياصزظااقلإذقاتيغيئ

بالني!بالتأسيتعالىالدهأمرالنصوصمنوغيرهاالآياتهذهففي

منإليهيوحىوحيهوإنما!أوتيهماأنوذلك،الحياةشؤونجميعفيواتباعه

ذلك.تقريرسبقكماتعالىالثهعند

تعالىقال،والجماعةالسنةأهلمعتقدهوكماعصمصالأنبياء.تعالىالثهإنثم

!)5(.!لخمظونتهرؤإباآلذكرتزتتانخنإنا):كتابهفيبذلكمذكرا

خيهييثذنمنفصحقتئنمءايئةواخيهقثيهتمثالر)وعلا:جلوقال

!)6(.خيير!

)21

)3(

)4(

)5(

)6(

.(156)7/للالوسيالمعانيروحانظر:

.302الآبة،الأعرافسورة

.9الآية،الأحقافسورة

.43الآية،مريمسورة

.9الآيةالحجر،سورة

.االآيةهود،سورة
http://www.al-maktabeh.com



+!ح!العماكلةالصنلأأثلثطئكل

للنيالتشويهمنالمستشرقونبهقاموما،الدينهذاعلىالأعداءتآمرومهما

منشيءفييؤثرلمذلكفإنومؤتمراتها،الكفرأيديتكالبومهماولشريعته،ر!

محفوظالباطلعنمنزه،الني!علىأنزلكيومباقفالقرآن،وشريعةعقيدةديننا

شيء)1(.كلعلىظاهر،والتحريفالغلطمن

38(.)صالإسلاميةالثمريعةخصائصانظر:()1

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ه
اكلثالمبحث

!العماعةالصنؤأثلفطئص

ذلكمنونماذجالعملفيالاتباع

بالنعموص.اقتداءالناسأولالأنبياء:الأولالمطلب

ذلكفإنبالتهالناسأعلمهموسلامهعليهمالقصلواتالأنبياءكانلما

سبحانهاللهعنعلموابمابالعملالناسأولىوهم،لأممهمقدوةيكونواأنيعني

تتفونؤانئثمانف!كثمؤتن!ؤنيآليئرآلناشاتايمئضون!)وعلا:جلقال،وتعالى

)1(.!هتغقفوناقلآآثيهتنت

وإسحاقولوطإبراهيماللهأنبياءفهؤلاءأيضابالعمللهمالثهشهدوقد

ابقةؤتجغقتفثم):عنهمتعالىاللهيقولوالسلامالصلاةعليهمويعقوب

آلز!وةؤإيتآقيألضقؤةؤإقاشآلخثزب!غلإتجهتمؤاؤخيتآيا"قيتا!ذوت

!)2(.5غيلإينتتاؤخ!ئوأ

به،يأمرهيمبماعاملأنهلقومهيبينوالسلامالصلاةعليهشعيبالثهنيوهذا

يأيي!قنتغقفوتشؤفتغملإيئق!تي!ثمغلىؤيقؤ!آغضفوأ):فيقول

)3(.!كاز!يحبقغ!تمإتيؤآزتقئؤأهؤبهذبؤقىتخنري!غذاب

الشركهجرهالسجنلصاحييبينوالسلامالصلاةعليهيوسفالثهوني

فتميآلأيخزةؤفميآدت!ئؤيئونلاقؤسيلةتركثإفي):فيقولالتوحيد،وانباعه

)4(.!ؤيغفوقيؤإشخقإتزهيؤءاتآءئيلةؤاتتغحث5بهمزون

)1(

)21

)3(

.44الآية،البقرةسورة

73.الآيةالأنبياء،سورة

39.الآيةهود،سورة

38،37.الآيثان،يوسفسورة
http://www.al-maktabeh.com



رالعماعلأال!نةأووكضأئص

تنزيله:محكمفيفيقولبالعملىالسلامعليهماوهارونموسىأمرتعالىوالله

بيوت!تمؤآتجغفوأبيوتاييضزيقؤيكقاتتوقياانؤايخي!موسىإلنؤاؤخيتتآ)

)1(.!!ؤتميئيرآتئؤمييفآلصقؤةؤا!يفوألمحثقة

آكلان):بقولهويخاطبهالسلامعليهداودنبيهنعالىاللهيأمروكذلك

عهعط

!)2(.تصيرهتغتفونيقاإيئضيخاؤآغقفوأآل!تز؟فيؤقذزشيغتى

ئ!رغوت!ائوأإئفتم):السلامعليهماويحمىزكرياممتدحاتعالىوقال

)3(.!5خشيجينتتاؤ!انوأؤزقبازغتاؤتذغوتتاآلخثزبفي

شعيب!بهأمرمالقومهيقولأنل!محمداأنبيائهأفضلوعلاجلاللهويأ!ر

غاملإيئق!تي!بئغلىآغضلوأتقؤ!فل):فقال،والسلامالصلاةعليه

!)"(.لنهيئوئآئفلخ،إنةوآلدايىغقتةوتةتكولثقنتغقموئق!ؤفت

آلخثزؤآقغلوأ):فقال،اعتقدوهبمابالعملعبادهأمروعلاجلفالته

قالكما،والآخرةالدنيافييكونوالفلاح)5(،!هـكائفيحوئتغل!تم

)6(.!كايغضلون!ائوأقايا"خ!نناتجرهمؤتتخنرتثفز):تعالى

إلىودعوا.أممهم،قيامخيربالعملقامواالأنبياءأنيتبينالآياتوبهذه

معه.فيهيشركلاالذيدثهالخالصالعملبلعملكلوليب!،عليهوحثواالعمل

فهوالشارعبهيأتلمفالذيصوابايكونأنتعالىلتهخالصاكونهمعبدولاغيىه،

87.الآيةيون!،سورة()1

.11الآيةسبأ،سورة)2(

.69الآيةالأنبياء،سورة)3(

135.الآية،الأنعامسورة)4(

77.اكايةا،الحجسورة)5(

79.الآية،النحلسورة)6(
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الجماكللأرال!مهأووكطفص

بشرطين:إلاتصحلاالعبادةأن.وذلكصاحبهعلىمردود

والمتابعة.،لإخلاصا-

ققن):تعالىقولهومنها،والسنةالكتابمنالكثيرةالنصوصذلكوعلى

!)1(،اختماازيإتيجتاذةئمتيرذؤ،ضلخاغقلأ.قفتغضلزئهءيقآءيزخوأكأن

)2(.!غقلأاخ!نائكؤييتلؤكتم)تعالمما:وقال

يعبدلاأن:أصلينعلىمبنيالدينأنؤذلك:تيميةابنالإسلامشيخقال

3(.بالبدعنعبدهلاشرعبماإلايعبدولالهشريكلاوحدهاللهإلا

تحصقوهو!ي،النيبهجاءبمايقرحتىمؤمناالرجليكون"فلا(يضا:وقال

)4(."اللهرسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنشهادة

فلامنهماواحدعنخرجمنأصلينعلىمبتيالإسلام"دينأيف!ا:وقال

لاشرعبمانعبدهأنوعلىشيئا،بهنشركلاوحدهاللهنعبدأندين،ولالهعمل

)5(.!اللهرسولمحمدالثهإلاإلهلاحقيقةوهو،والبدعبالحوادث

بعدهم.ومنالصطبةعندالعملياطنبليالاتباعصرلة:اكفيالمطلب

وذلك!،محمدنبينابعدالأمةأفضلهمعليهماللهرضوانالصحابةإن

،والتقوىوالبر،والحراموالحلالالتنزيلومعرفة،غيرهميحضرهلممالشهودهم

ذلك:ومن،واتباعه!بالنيالاقتداءفيالعمليالتطبيقفيالأعلىالمثلفكانوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.115الآية:الكهفسورة

.2الآية:الملكسورة

84(.843-4)2/المستقيمالصراطاقتضاءوانظر:78(،إصوالعمرةالحجمناسك

.(451)5/الفئاوى

373(.)3/البياقأضواء(،1/401)9الفتاوىوانظر:53(،)صالاستغاثةتلخيص
http://www.al-maktabeh.com



!الجماعةال!نةأولفطئص

هذيناستلامتركت)ما:قالعنهما؟الثهرضيعمرابنعنجاءما(ولا:

عمرابنكان)1(:لنافعقلتيستلمها.!النيرأيتمنذرخاءولاشدةفيالركنين

()2(.لاستلامهأيسرليكونيمشيكانإنما:قال؟الركنينبينيمشي

:فقالالحجر،استلامعنعنهمااللهرضيعفرابقرجل)سأل:روايةوفي

غلبت؟إنارأيت،زحمتإنأرأيت:قلت:قال،ويقبلهيستلمهص!اللهرسولرأيت

()3(.ويقبلهيستلمه!الثهرسولرأيت،باليمنأرأيتهاتجعل:قاك

بعدهمومنالصحابةمنعنهماللهرضيالسلفكانماالحديثهذاففيا

ثقذ)تعالمما:الثهلقولواستجابةتأسياوذلكح!سنتهاتباععلىالحرصمن

!)4(،آلأيخرؤآثيؤتمآلتةتزخوأكأنلتنخ!تةاشؤةآلت!زشوليفيتكتمكأن

تكوؤيغمزآلئةئخيتكئمقاتيغو!آللةئجبونكنئؤإن"فل):تعالىولقوله

ذنوتكز!)5(.

الركنبلغإذايمشيالثهعبدإنأما:لنافع)قلت:الراويقالالحديثوفي

وفي(،يستلمهحتىيدعهلاكانف!نهالركنعلىيزاحمأنإلالا:قال،اليماني

رأيتمنذرخاء،ولاشدةفيالركئينهذيناستلامثركت)ما:!هعمرابنوقول

عليها،ومداومتهبالسنة!هغمرابنتمسكعلىهذاكليدليستلمهما(،ص!الني

وأللمزاحمةتعرضلوعنلهالسائلعلى"إنكارهوكذلك،!هذلكعنهاشتهروقد

بأنوتأكيده،ويقبلهيستلمهص!النيرأىبأنهإجابتهبعدالحجراستلامعنالغلبة

مالكالأسانيدأصح:البخاريقالهرمز.بننانجع،الثهعبدأبوعمرابنمولىنافعهو)1(

الكبيرالتاريخانظر:.ذلكغيروقيل،ومائةعشرةسبعسنةتوفيعمر.ابنعننافععن

59(.)5/.للذهيالنبلاءاعلامسير84(،81/للبخاري

.1268:رقم4029(،)2/ومسلم،1656:رقم471(،)3/صحيحهفيالبخاريأخرجه)2(

.4751161(،)3/الحجر،تقبيلباب،الحجكتابفي،البخاريأخرجه1)3(

.21الآية،الأحزابسورة)4(

.31الآية،عمرانآلسورة)5(
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!الجماعةال!لةأورفطفص

النيسنةاتباععلىعمرابنحرصعلىذلكفدل،ويقبلهيستلمه!النيرأى

يرلمعمرابنأنؤالظاهرحجر:ابنقالوغيرها،للمزاحمةتعرضولوحتىص!

الاستلامأا(.تركفيعذراالزحام

ما!وتطبيق!ه!النيبسنةالتمسكعلىالصحابةحرصعلىيدلوهذا

منها.شاهدوه

آ:فقالفقئلهالأسودالحجرإلمماجاء)أنه:!هعمرعنجاءماذلكومنثانيا:

مايقبلكص!النيرأيتأنيولولا،تنفعولاتضرلاحجرأنكأعلمإني

()2(.قبلتك

حجراأنكلأعلمإنيوالثهأما:للركنقال!بالخطاببنعمر)أن:لفظ-وفي

":قالثبمفاستلمهاستلمتك،مااستلمك!النيرأيتأنيولولا،تنفعولاتضرلا

صنعه!شيء:قالثمالثه،أهلكهموقد،المشركينبهراءيناكناإنماوللرمل؟لناما

()3(.نتركهأننحبفلا!الني

على؟الحرصمن!الصحابةعليهكانماعلىواضحدليلالحديثففي

/،!.بهأسوةإلاذلكيفعلونماوأنهمالأمور،جميعفي!بالنيالاقتداء

!5كناإنماوللرمل؟لناما:قال)ثم:وقولهالأسود،للحجر!هعمرتقبيلففي

ا(أنمىإنحبفلا!النيصنعهشيء:قالثمالثه،أهلكهموقد،المشركينبهراءينا

وعنعنهاوبحثللآثارمنهطلبلذلكعمرقول%ن)؟(:العينيقال(،نتركه

.(187)7/،القاريعمدةوانظر:(،476)3/،الباريفتح(11

.0127:رقم(،529)2/ومسلم،7951؟رقم(،624)3/البخاريأخرجه)2(

5016031:رقم4(،لأأ)3/البخاريأخرجه)3(

"-كبارمن،.العلامةالمؤرخ،الحنفي،العينيمحمدأبو،أحمدبنموسىبنأحمدبنمحمودهو)4(

رلمالأعلام286(،)7/الذهبشذراتانظر:هـ.855سنةمات،عصرهفيالحديثأهل

ا"(.163)7/
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كلةدالعماال!غلأئص!ووفط

منولا،للحسيظهرسببلهيعلمولايستلمالحجرأنرأىولما:قالثممعانيها.

فيصنعكما،الاتباعمحضإلىوصار،والقياسالرأيفيهترك،العقلجهة

الرمل)1(.

بزكهمل!هلأنهوللرمل(لنا)ما:بقولهعمركلامداومحصلحجر:ابنوقال

رجعثم،سببهلفقديتركهأنفهئم،انقضىوقد،سببهعرفلأنه،الطواففيالرمل

منأولىالاتباعأنفرأىعليها،اطلعماحكمةلهتكونأنلاحتمالذلكعن

)2(."المعنىطريق

الأولالجيلعندمتميزاكانالعمليالجانبفيالاجتهادأنسبقممافالحاصل

عليه،مواظبونب!حسان،لهمالتابعينمنبعدهمومنالأخيارالصحابةمن

وتحقيقالاتباعفيالأعلىالمثلأعطواعليهماللهرضوانفالسلف،بهوملتزمون

الناسأعرففهمقلوبهمإلىنظرتف!ن،وحينلحظةكلفيالإيمانوتقويةالعبادة

إلىنظرتوإن،والحرامبالحلالالناسأعلمفهمعلومهمإلىنظرتص!انبالثه،

أبوالمعنىهذاجسدوقد،تعالىالفهعندقدراوأرفعهم،الناسأتقىفهمعبادتهم

بالعلمتكونولنمتعلما،تكونحتىعالماتكونلن)إنك:قالحيث!الدرداء

عاملا()3(.علمتبماتكونحتىعالما

.(18ا-ا7165/القاريعمدةانظر:()1

.(472)3/الباريفتح)2(

فينعيموأبو،257(،)2/،الطبقاتفيسعدوابن22(،5:)رقمالزهدفيوكيعأخرجه)3(

.(17؟)رقم،العملالعلماقتضاءفيوالخطيب2(،13)1/،الحلية
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!الجماعةال!د4أووخطئصه
الرابعالمبحث

فيهالعملياطنبإبرازمعالاعثفادفيالاتباع

أيضافهمتعالىاللهمنعلموهبماالعملفيالناسأولكانواالأنبياءأنكما

يبلغوهأنوتعالمماسبحانهاللهأمرالذيالصحيحالاعتقاداتباعفيالناسأول

يلي:فيماذلكويتمثل،الشركعنالناسوإنذارالتوحيدوهوألا،للناس

الرسل،دعوةومفتاح،الطريقمنازلوأولوآخرآ،أولاالرسلدعوةأنها-

عليهممحمدنبيناإلىآدملدنمنالرسلأرسلوما،الخليقةخلقتولأجلهوأخرها،

إلمماالشركظلماتمنوإخراجهمالتوحيد،إلىالناسلدعوةإلاوالسلامالصلاة

إتهمقتكوتاآلئةآغئذوأ):لقومهيقولرسولكلوكان،تغالىلتهالعبوديةنور

آللةغئذوأآتقؤيرققاؤقؤيإءلنإئوصاازشقتاؤتقذ):تعالىوقاد!)1(،وغثزة

!)2(.رغثزةإتهيقتكوقا

امه!تنفيتغثتاؤلقذ)تعالمما:اللهقال:واحدةالرسلدعوةأن2-

جمنازشفتاؤتآ):تعالىوقال!)3(،آلبهغوتؤآتجتيبوأآدئةآغباوأابزشولا

هذهففي!)4(،5قآغباولباتأإلأإتةلأانهرإتثهنوحىإ؟رشولمنقتيث

إخوةوالأنبياء)...!:النييقولهذاوفي،واحدةكانتدعوتهمأنالآيتان

ماوآخر،الإسلامفيبهيدخلماأولوهوواحد()5(،ودينهمشتىأمهاتهملعلات

الدنيا.منبهيخر!

)1(

)2(

)3(

،4(

)5(

.62الآيةهود:سورة،6558،.53.55الآيات:اي!عرافسورة

23.الآية:المؤمنونسورة

36.الآية:النحلسورة

25.الآيةالأنبياء:سورة

.هريرةأبيحديثهفي2365(،)رقنمومسلم34(،43)رقمالبخاريأخرجه
http://www.al-maktabeh.com



علأدالعماال!ن!أورفطئكل

التوحيدعلىالناسأحرصمنوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءكانولذلك

بدأماأولمنالتوحيدعلىأمتهيربيكان!النيفهذا،الصعبةالمواطنفيولو

ص!.ماتأنإلىدعرته

رضيعبداللهبنجابرأنتعالىربهعلى!توكلهقوةيبينمماذلكيبينومما

!ياللهرسولقفلفلمانجد)1(،قبل!الثهرسولمعغزاأنه)أخبر:عنهماالثه

الناسوتفرق!،الثهرسولفنزلالعضاه)2(،كثيروادفيالقائلةفأدركتهممعهقفل

وعلق)3(سمرةتحتوسلمعليهاللهمصلىالفهرسولفنزل،بالشجريستظلون

هذاإن:فقال،أعرابيعندهوإذايدعونا!الثهرسولف!ذانومةونمناسيفهبها

مني؟يمنعكمن:فقالصلتايدهفيوهو،فاستيقظتنائموأناسيفيعلياخزط)4(

()5(.وجلسيعاقبهولمثلاثا،الثه:فقلت

منتتبينالتيالني!عنالواردةالعباداتبعضأذكرأنيحسنيأتيوفيما

التو.حيد.مظاهرخلالها

منحدراتمنتبدافهيحدودهاأماالمرلفعةالأرض،-الجيبموسكونالنونبفتحلمحد:()1

الأرضهيأعموبلفظ،للعراقوسواد،البصرةالىوتمتد،شرقا،الشرقيةالحجازجبال

وشرقي،غربني:قسمانوهيوالشامالعراقوأسفلهاواليمنتهامةأعلاهاالتيالعريضة

شمالااليمامةمنانحدروماالعاليةفهوغرباوشمالاجنوبااليمامةمرتفعاتمنكانفما

،البخاريصحيحفيذكرهاوردالتيالأمكنةمعجمانظر:.السافلةفهوشرقاوجنوبا

.42اصجنيدله،بنلسعد

2(.1ه)صالمنيرالمصباحانظر:.والعوسجكالطلحالشوكشجرفيهو)2(

المنيرالمصباحانظر:العضاه.مننوحوهوالطلحشجروهرال!فر،من:شفزة)3(

.115ا)ص

المنيرالمصباحانظر:الأغصانمنحتثهإلىالورنخرطث:تقولخرط،فعلمن:اخزط)4(

98(.)ص

843.:رقم(،1786.)4/ومسلم2753،رقم.:ا.(،31/0565البخاريأخرجه)5(
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دالعماكلةالملأأوومطثكل

التوحيد.مظهرمن:مطلب

منعددفيهيجتمعوالذي،الحجنسكالتوحيدفيهايتجلىالتيالعباداتمن

كلمنالمسلمينمجتمعفهو،الحجنسكالشارعبهاأناطالتيوالمقاصدالفضائل

واحد،مكانوفيواحد،وقتفيبالبيتوطوافهمالحرامالثهلبيتوقصدهم،مكان

لهيكنولميولدولميلدلمالذيالصمدالفردالأحدالواحداللهإلايعبدونولا

أحد.كفوا

اختصارا:بعضهاأوردتالبابهذافيالواردةالأحاديثتلكومن

يهل!اللهرسول)سمعتعنهما:اللهرضيعمربناللهعبدقول(ولا:

شريكلالبيك،لبيكاللهملبيك!:الثهرسول)أن-تلبية:روايةوفيملبدا()1(.

لك()2(.شريكلاوالملكلكوالنعمةالحمدإنلبيكلك

الثه!رسولتلبيةفييظهروالذيالتوحيد،مظاهرمنمظهرالحديثهذافي

لاوالملكلكوالنعمةالحمدإن،لبيكشريكلالبيكلبيكاللهمالبيك:قولهفي

يقوله،كانمابذلكوعارض،خالصةتعالىدثهالتلبيةجعلحيثلك(،شريك

المشركون)كان:قالعباسابنعنمسلمصحيحففي،تلبيتهمفيالمشركون

:فيقولونقد،قدويلكم:ص!اللهرسولفيقولقاللك،شريكلالبيك:يقولون

()3(.بالبيتيطوفونوهمهذايقولونملك،وماتملكهلكهوشريكاإلا

فيواختلفوابلفظها،بهاءالجيالمستحبوأنبها،القولعلىمجمعوالتلبية

الزيادة!علىأقرهمص!النيلكونالجمهور:وأجازه،بعضهمفكرههعليها،الزيادة

وصفتهاالتلبيةباب،الحجكتابفيومسلم،5154:رقم4(،50)3/البخاريأخرجه()1

.1841:رقم84(،21/)ووقتها،

.9415:رقم(،804)3/البخاريأخرجه)2(

..1851:رقم21/843(،ووقتها،وصفتهاالتلبيةباب،الحجكتابفي)3(
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!الجماعرال!فلأأولكطفص

)1(.عليهميردولم

يستشعركيوذلك،العمليةعباداتهفيالتوحيدمظهرعلىيدلفالحديث

فيرجو،للسنةوالموافقةالإخلاصإلمماأقرب0بذلكويكونتعالمما،اللهعظمةالمؤمن

القبولمظنةهيالتيالمواقفتلكمثلفيوبخاصةتعالمما،اللهمنعملهقبولبذلك

علىالأكبرالعرضفيتذكرملابسهمنفيهاالإنسانفيتجردتعالىاللهمنوالقرب

)2(.!!ينكؤضايتةتخق،ئغزضونيؤتبؤ):سبحانهالله

غزومنقفلإذاكانص!اللهرسول)إنعنهما:اللهرضيعمرابنقولثانيا:

إلهلا:يقولثمتكبيراتثلاثالأرضمنشرفكلعلىيكبرعمرةأوحجأو

،آيبونقدير،شيءكلعلىوهوالحمد،ولهالملكلهله،شريكلاوحدهاللهإلا

وهزم،عبدهونصر،وعدهالثهصدق،حامدونلربنا،ساجدون،عابدون،تائبون

()3(.وحدهالأحزاب

مشيرا،تعالىدثهالعبوذيةوإخلاصالتوحيدمظاهرلبعضبيانالحديثوفي

إلاللعبدنجاةلا!وأنه،والمتابعةالإخلاصوهوألاالعملقبولأركانإلىبذلك

:وقال!)4(،كلكليتختطناشزكتل!ا:تعالىقال،تعالىدثهالتوحيدبتحقيق

)5(.الآية!تشتآءلتنذالكون3تاؤيغمريإءيشزذانتغمر،آدئةإن)

محمداوأنتعالىاللهإلاإلهلاأنشهادةمعنىتحقيقإلىيرجعكلهوذلك

فباطل.سواهماوأنحقا،المعبودهوتعالىالثهبأنيشهد،ورسولهعبده

.(014)3/الباريفتحانظر:()1

.18الآية،الحاقةسورة)2(

.4331:رقم،2/ومسلم،7917:رقم618(،)3/البخاريأخرجه)3(

65.الآيةالزمر،سورة)4(

48.الآيةالشاء،سورة)5(
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!العماكللأال!لةأثلكطئص.

جميعبمايجادالمتفردأنهإلىإشارةبالتهليلالتكبيرتعقيب"وفي:القرطيقال

)؟(.ا،ماكن!جميعفيالمعبودوأنه،الموجودات

الاستعلاءأنالمرتفعالمكانإلىالصعودعندالتكبير"مناسبةحجر:ابنوقال

يذكرأنبهتلبسلمنفشرعالكبرياء،استشعارمنفيهلما.للنفوسمحبوبوالارتفاع

فضله.منفيزيدهذلكلهليشكرفيكبرهشيء،كلمنكبروأنهئعالى،الثهكبرياء

فيهفيشرعضيقمحلالمنخفضالمكانلكونالهبوطعندالتسبيحومناسبة

فيسبححينالسلامعليهيونسقصةفيوقعكما،الفرجأسبابمنلأنهالتسبيح

)2(."الغممنفنجيالظلمات

منالسفرمنعودتهإثرص!يفعلهكانماالحديثهذافيعمرابنذكروقد

قال،تعالىدثهوالتوبة،الخضوعدهـاظهار،والتهليلوالتحميد،بالتكبيردتهتمجيد

منه،هيإنماكبيركلكبريةبأنإشعارالمرتفعةالمواضعفي!داوتكبيره:القرطي

)3(.وعظمتبما!تعالىكبريتهإلىبالنسبةمحتقرةوأنها

عليهيقعوعندماالثهبكبرياءاستشعارالارثفاععدص!"تكبيره:المهلبوقال

)4(.شيء"كلمنكبرأنهخلقهعظيممنالعين

.(1918/)1الباريفتحانظر:)1(

للقاضيالمعلمإكمال)11/188(،الباريفتحوانظر:)3/456(،للقرطيالمفهم)2(

454(.)4/عياض

456(.31/للقرطيالمفهم)3(

136http://www.al-maktabeh.com(.)6/حجرلابنالباريفتحانظر:)4(



دالعماكلةالصثةأوومطثص

الخامسالمبحث

فيهالعمليالجانبإبرازمعالقولفيالاتباع

إلىأقوامهمدعواف!نهمتطبيقأحسنوطبقوهالتوحيدحققواالأنبياءأنكما

وسلامهعليهمالقهصلواتفكانوا،الدينهذابتبليغلهمتعالىاللهلأمرتلبية،ذلك

أقوامهمدعوةذلكفيالعمليالجانبيبينومماوعلا،جلالثهلأمرالناسأتبعمن

ذلكومن،نواهيهواجتنابتعالىاللهبأوامروالتمسكالشركونبذالتوحيدإلى

:والدعوةبالتبليغقيامهم

ؤتيهثىضققة.يىيقؤيرليسققاك):السلامعليهنوحعنوعلاجلقالا-

سعصصصءصء4ءروءس*

الئ!يفؤاغلؤلكؤؤانضخزيئليشبستىاتيغكثم!الغايينرتينزشو3

!!)1(.تغقمونلآتا

رلثينزشو،ؤتيهثي):والسلامالصلاةعليههودعنتعالىوقال2-

)2(.!!عناشاجمعتكؤؤاتأزيئيىشقنظأئيغ!تم!آلغقيإن

غنهتمقتؤل!):والسلامالصلاةعليهصالحعنوعلاجلوقال3

ئحبون؟ؤقيهنتكتمؤتحهزيئيىشاتةاتقغ!ئ!تمتقذتقؤيرؤقاك

!!)3(.آلتعحى

إتيلثاتركقآتقغ4آلرشوتا!ا5):!محمدلنبيناتعالىالثهويقرل4

)4(.!لنايآينتغصمثؤآللةيىشاتتةوجتلغتقتاتقغلثزؤإنريكين

.62،61الآيتان،الأعرافسورة()1

68،67.الآيتان،الأعرافسورة)2(

97.الآية،الأعرافسورة)3(

67.الآية،المائدةسورة()4
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!العماعلأالصهأووئصمطه
جلقال،بالتبليغوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءلجمغالثهشهدبل

شتئ3كلؤاخضىتذيهثميضاؤاخاطزيهثميىشقنئاتقغوأقذانليغقضاوعلا:

)1(.!!غذدا

.28الآية،الجنسورة(11
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!،-

الفانبمالفصل
والأنصارالمهاجريقمقبالسابق!الا!طاء

ل!لكالعمليلأالأمثللأمع

مباحث:ثلالةوفيه

إجمالا.الصحابةمكانة:الأولالمبحث

الصحمابة.عنداكتداءمولة:الثايئالمبحث

التابعين.عندالاقتداء:الثالثالمبحث

-5!!
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!الجماعةالصنةأووئصكطه
الأولالمبحث

إجمالاالصحابةمكانة

العظيم،بالفضلالكريمالقرآنلهمشهدقدعليهماللهرضوانالصحابة

التنزيلحضروالماوذلك،الخيريةمنلهمماكثيرةأحاديثفيل!النيوبين

رسولمنالقرآنتفسيروسمعوا،الأمةهذهمنبهخوطبمنأولوهموشهدوه،

فيالسعادةكانتولما،وتعالىسبحانهالدهبمراد!الناس!أعلمفهموعملا،قولا!الله

وأتبعهمالمرسلينبآثارأعلثهمهمالرسكبعدبالاتباعالناس0أولىفإنالرسلاتباع

.الكرامأصحابهموهمإليهمالناسأقربإلاالمرسلينبحالأعلمأحدولا،لذلك

يلونهمالذينثميلونهمالذينثمخيرا،بأصحابي)استوصواص!:النييقول

نأقبلوباليمين،يسألهاأنقبلبالشهادةالرجليعجلحتىالكذبيفشوثم،

الاثنينومنالواحد،معالشيطانفإنالجماعةفليلزمالجنةبحبوحةأرادفمنيسألها،

()1(.مؤمنفهوسيئتهوساءتهحسنتهسرتهفمنأبعد،

لاالحيفإنماتقدبمنفليسقمستناكان!من:!همسعودابنويقول

قلوباوأبرهاالأمةهذهأفضلكانوا!محمدأصحابأولئك،الفتنةعليهتؤم!

لهمفاعرفوا،دينهوإقامةنبيهلصحبةالثهاختارهمقومتكلفا،وأقلهاعلماوأعضقها

كانوافإنهمودينهمأخلاقهممناستطعتمبماوتمسكوا،آثارهمفيواتبعوافضلهم

)2(.إالمستقيمالهدفيعلى

فضلهم:فيالواردةالنصوصومن

ؤآلانضايىآتمقجيرينينآلأولونؤآلشيقوت)وعلا:جلاللهقول

56.صتخرجهتقدم()1

913.صتخريجهتقدم)2(
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دالعماعلأالصنلأأكلفطئص

تخرىتجنضقتمؤاغاغتهؤزضوأغنهثمآلئةزنه!يإخ!زاتتعوفمؤآثذين

!)1(.!آثغطغتقؤزآذالكااتآيتهآخللإينتقزآلاتختقا

بيعةأدركواالذينهم:فقيل:السابقينمعنىفيالمفسروناختلفوقد

السابقون:وقيلبدر،أصحاب:وقيل،القبلتين.إلىصلواالذينهم:وقيل،الرضوان

)2(..والنصرةالهجرةفي

وإفضل،المكانفيأوالزمانفيأو،الصفةفيالتقدمؤهؤ:العربيابنقال

السابقونالآخرون)نحن:ص!النيقولعليهوالدليلالصفاتسبقالوجوههذه

عليهمفرضالذييومهمهذاثمقبلنامنالكتابأوتواأنهمبيدالقيامةيوم

غد()3(.بعدوالنصارىغدا،اليهودتبع،فيهلنافالناس،الثهفهدانا،فيهفاختلفوا

بالإيمانسبقناهمبعدهمفجئنابالزمانالأمممنسبقنامنأنص!النيفأخبر

والاحتمال،بتكليفهوالرضا،لأمرهوالاستسلام،إليهوالانقيادالثهلأمروالامتثال

أهلفعلكماشريعتهبالآيتبدلولامنهتختارولاعليهتعزضولا،لوظائفه

الكتاب)4(.

"صرح:الآيةهذهتفسيرفيالثهرحمه)5(الشنقيطيالأمينمحمدالشيخويقول

والأنصارالمهاجرينمنالأولينالسابقيناتبعواالذينبأنالكريمةالآيةهذهفيتعالى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.001الآية،التوبةسورة

893(.)2/كثيرابنتفسير(،81155/للقرطيالقرآنلأحكامالجامعانظر:

876.:رقم،الجمعةكتاب،صحيحهفيالبخاريأخرجه

.(2051)2/القرآنأحكام

الأئمةمن،الشنقيطيالجكنينوحأحمدبنالقادرعبدبنالمختارمحمدبنالأمينمحمدهو

سنةمات،اللغةوعلرموالتفسير،والأصولالفقهبينلهالثهجمعالعصر،هذافيالفحرل

السديس.الرحمنعبدللشيخ،البيانأضواءآخرافظر:هـ.3913
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!العماعةالصنهأملخطئص

والفوزالجناتفيبالخلودوالوعد،تعالىاللهرضوانفيمعهمداخلونأنهمبإحسان

بها")1(.

)2(.والأعمالوالأقوالبالاعتقاداتشيءكلفييكونواتباعهم

فاتبعهمقولآقالوافإذااتبعهممنعلىامتنثعالىالله"إن:القيمابنوقال

وأنذلكعلىمحمودايكونأنؤيجبلهممتبعفهوصحتهيعرفأنقبلعليهمتبع

لمالمنتسبينبعضكتقليدمحضالهمتقليدااتباعهمكانولو،الرضوانيستحق

يجوزفلاالجتهدونالعلماءفأما،عاميايكونأنإلاالرضواناتبعهممنيستحق

)3(.حينئذ"اتباعهملهم

.(2/474)نلبيااءأضوا(1)

.(136)3/الرحمنالكريمتيسيرانظر:)2(

الصحابةاتباعوجوبفيالأدلةبعضعلىالتنبيهسنبقوقد(،123)4/الموقعينإعلام)3(

عليهم.الثهرضوان
http://www.al-maktabeh.com



كادالثماعةال!ن!إقلكطئص

اكفيالمبحث

الصحابةعندالاقتداءمزلة

نفسهحضروافقد!بالنيالاقتداءمنزلةبكاملالصحابةحظيلقد.

ل!النيأخلاق!نورأوا،الدينأمرمنوكبيرصغيركلعنهوحفظوا،وأنفاسه

بالثهالناسأعلمتجدهمولهذا،الأمةهذهفيالفضلفيالتقدميخولهمماوتصرفاته

.!رسولهبسنةوأعرفهم

للصحابة:العمليةالمواقفمنالبابهذافيذكرهيمكنومما

:-العربارتدتعندما-قالحيث!هالصدريقبكرأبيعنجاءماأولا؟

كانواعناقآمنعويئلوواللة،المالحقةالز!لإن،والزكاةالصلاةبين!زقمنلأقاكلنواللة)

شرحقدأنإلاهومااللةلو!ه:عمرمنعها.قالعلىلقاثلتهم!اللةرسولإلىيؤدونه

(11(.الحقانهلعرلمث!ه،بكرابصدزالنة

كلفيبهوالتأسي!بالييالاقتداءعلىالصحابةحرصالحديثهذاففي

عقالأأوعناقآمنعواولوالمرتدينقتلعلىعزم!هبكرأباإنحيث،وكبيرةصغيرة

ص!.النيلسنةاتباعآبهالأخذعلىلجاهدهمص!،الثهرسولإلىيؤدونهكانوا

هذالهكتب!هأنه)خليفةكانلماأيضا!هبكرأبيعنجاءماثانيا:

التيالصدقةفريضةهذه.الرحيمالرحمنالثهبسم)2(:البحرينإلىوجههلماالكتاب

32(.1)3/،4561رقم،البخاريأخرجه()1

معروفلإقليماسم:والبحرين،تثنيةصيغةعلىالحاءوإسكانالباء،بفتح:البحرين)2(

قصبته،هجروكانتوالكريت،قطربيننجدلسواحلاسماوكان،بحرانيإليهوالنسبة

الساحلنهذاتواجهجزيروإلمماالبحريناسموانتقلحساء،وتسمى،البومالهفوفوهي

37(،31/الأسماءتهذيبانظر:.اليومالبحرين)مارةوهي)أوال(تسمىكانتالشرق

45(.)صالجغرافيةالمعالممعجم
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!ابماعهالصنلأأوركصانصه
منسئئلهافمن،رسولهبهاالثهأمروالتي،المسلمينعلى!الثهرسولفرض

0000()1(.فليعطهاوجههاعلىالمسلمين

يدوفي،بعدهبكرأبييدوفييدهفيص!النيخاتم:)كانآخرحديثوفي

الخاتمفأخرج:قال)2(أريسبئرعلىجلسعثمانكانفلمابكر،أبيبعدعمر

فلمالبئر،فننزخعثمانمعأيامثلاثةفاختلفنا:قال،فسقطبه،يعبثفجعل

()3(.نجده

والحرص!ع!،بالنيالاقتداءعلىالصحابةحرصعظمعلىالحديثدلفقد

عندثم!ه،عمرعندثم!ه،بكرأبيعندكانوأنه،موتهبعدخاتمهاتخاذعلى

.وجدوهوماأيامثلاثةعنهبحثواأنهمعليهحرصهمشدةومنفقد،ثمل!ه،عثمان

أثرلكونهالتفتيشفيبالغإنما!هعثمانأنيظهرؤالذيحجر:ابنقال

منعظيماقدراالعادةفييساويذلكومثلبه،وختمواستعملهلبسهقد!الني

ذلكأ4(.بدونبطلبهلاكتفى!النيخاتمغيركانلووإلا،المال

)5(الحليفةبذيبالغداةصلىإذاإكان:عئهمااللهرضيعمرابنعنثالثا:

.4451:رقم317(،)3/،الغنمزكاةباب،الزكاةكتاب،صحيحهفيالبخاريأخرجه()1

إلىنسبة:قيلمسجدهت،مقابلبقباء،بالمدينةبئرالراءوكسرالهمزةبفتح:أريسبئر)2(

892(.11/الحمويلياقرتالبلدانمعجمانظر:اليهود.منالمدينةمنرجلأريس

أسطر؟-ثلاثةالخاتمنقشيجعلهلباب،اللباسكتاب،صحيحهفيالبخاريأخرجه)3(

9587.رقم:)15/328(،

1.1335/)5،الباريفتح)4(

ستةالمدينةوبينبينهاقريةوهي،المدينةأهلميقاتاللاموفتحالحاءبضم:الحليفةذو)5(

لرسرلومسجدانآبارعدةوبها،الغربيعيرجبلسفحعندالعقيقبواديوتقع،أميال

المعرس.مسجدالآخروالمسجد،الناسمقيحرمالذيالكبيرالمسجدح!الثه

معجم(،411)3/الأسماءتهذيبانظر:.بالمدينةارتبطتوقدعليبأبياراليوموتعرف

32(.4)2/البلدان
http://www.al-maktabeh.com



والعماكلةال!دةفطثص.!وو

يبلغحئىيليثمقائماالقبلةاستقبلبهاستوتف!ذاركب،ثمفرحلتبراحلتهأمر

الغداةصلىف!ذا،يصبححتىبهباتطوى)1(ذاجاءإذاحتى،يمسكثم،المحرم

ذلك()2(.فعلالثهرسولأنوزعماغتسل

ادهنمكةإلىالخروجأرادإذاعنهمااللهرضيعمرابن)كان:لفظوفي

استوتوإذا،يركبثم،فيصليالحليفةمسجديأتيثم،طيبةراثحةلهليسبدهن

()3(.يفعل!النيرأيتفكذا:قالثم،أحرمقائمةراحلتهبه

الاقتداءعلىالحرصشدةمنالصحابةعليهكانلماشافبيانالحديثففي

نهارامكةودخولمثلاطوىبذيالمبيتأنوذلك،وكبيرةصغيرةكلفي!بالني

الني!فعلهماذلكفييفعلأناستحبعمرابنولكن،الحجمناسكمنليس

)4(.لآثارهوتبعاباختيارهواقتداء،بفعلهتيمنا

تعيينفيعمرابنمنصدرالذيوالتحقيقالتحديد"وهذا:القرطيقال

)3(.!"النيبآثارواهتمامه،عنايتهشدةعلىدليلص!النيمواضع

أرأيتلها:فقلتعنهااللهرضئعاثشة)سألت:قالعروةعنجاءمارابعا:

آغتقزاوآتتيتخجققنآلل!شغآبيرينؤآثضزؤةآلطقاإن5):تعالىالثهقول

يطوفلاأنجناحأحدعلىماالثهفو!)6(،يهضايالوفانغقيإختاخقلآ

فيوهووغيرهما،والحجونذاخرجبلىسفوحفييسيحمكةأوديةمنواديطوى:ذو()1

الزاهد.بآبارالبومويعرف،عائشةومسجد،العمرةطريقجنوبفيمكةأسفل

.(188)صالجغرافبةالمعالممعجم(،151)3/واللغاتالأسماءتهذيبانظر:

.9521:رقم9(،91)2/ومسلم،5531:رقم(،214)3/البخارياخرجه)2(

.551!ا:رقم(،124)3/البخاريأخرجه)3(

83(.)7/!للعينيالقاريعمدة335(،)4/عياضللقاضيالمعلم)كمالانظر:)4(

373(.)3/المفهم)5(

.581الآية،البقرةسورة)6(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!ابماعهالصلةأورئضفط

عليهأولتهاكماكانتلوهذهإن،أختيابنياقلتمابئس:قالت،والمروة-...بالصفا

نأقبلكانواالأنصار،فيأنزلتولكنهابهما،يتطوفلاأنعليهجناحلا:كانت

نأيتحرجأهلمنفكانالمشفل،عنديعبدونهاكانواالتيالطاغيةلمناةيهلونبسلموا

رسولياقالوا:ذلكعن!المحهرسولسألواأسلموافلما،والمروةبالصفايطوف

والمروةالصفا)إن:تعالىاللهفأنزل،والمروةالصفابيننطوفأننتحرجكناإناالثه

صع!الث!رسولسنوقدعنها:الثهرضيعائشةقالت.الآيةالثه!،شعائرمن

عبدبنبكرأباأخبرتثمبينهما،الطوافيتركأنلأحدفليسبينهماالطواف

العلمأهلمنرجالاسمعتولقد،سمعتهكنتمالعلمهذاإن:فقال،الرحمن

كلهميطوفونكانوا-بمناةيهلكانممنعائشةذكرتماإلاالناسأنيذكرون

فيوالمروةالصفايذكرولمبالبيتالطوافتعالىاللهذكرفلما،والمروةبالصفا

بالبيتالطوافأنزلاللةوإن،والمروةبالصفانطوفكناالثهرسولياقالوا:،القرآن

تعالى:اللهفأنزل؟والمروةبالصفانطوفأنحرجمنعلينافهلالصفا،يذكرفلم

فينزلتالآيةهذهفأسمعبكر:أبوقال.الآية!اللهشعائرمنوالمروةالصفا)إن

هـالمروة،بالصفاالجاهليةفييطوفواأنيتحرجونكانواالذينفيكليهما:الفريقين

أمرتعالىاللهأنأجلمنالإسلامفيبهمايطؤفواأنتحرجواثميطوفونوالذين

()1(.بالبيتالطوافذكرمابعدذلكذكرحتىالصفا،يذكرولمبالبيتبالطواف

بعدالأمةأفقهوأنهمالصحابةقدرمعرفةأهميةعلىواضحدليلالحديثففي

:المازريقالذلك،علىواضحدليلقلت(،ما)بئس:عائشةقولوفي،هـم!نبيها

رفعظاهرهااقتضىإنماالآيةلأن،الألفاظبأحكامومعرفتهافقههابديعمن"هذا

فأخبرتهالوجوبسقوطفيبنصهوفليس،والمروةالصفابينطافعمنالحرج

بهما،يطوفألاعليهجناحفلا:يقوللكانذلكفينصاكانولو،محتملذلكأن

.1277:رقم289(،)2/ومسلم،1643رقم(،794)3/البخاريأخرجه()1
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!العماكلةال!نةأولفطئص

لأنكانإنماذلكأنأخبرتهثم،الطوافتركعمنالإثمسقوطيتضمنهذالأن

وقدعليهاحرجلاأنفأخبرت،الإسلامفيالموضعبذلكتمرأنتحرجتالأنصار

كمنوهذاصفة،علىإيقاعهمنيمتنعقدأنهالمعتقدويعتقدواجبا،الفعليكون

لا:لهفيقالفيسأل،الغروبعندإيقاعهالهيسوغلاأنهوظنظهرصلاةعليه

وجوبنفييقتضيولاصحيحا،الجوابهذافيكون،صليتإنعليكحرج

")1(.عليهالظهر

ن!مالكبنأنس)سألت:قالأنه)2(رفيعبنالعزيزعبدعنجاءماخامسا:

:قال؟الترويةيوموالعصرالظهرصلىأين!ه!:النيعنعقلتهبشيءأخبرني:قلت

يفعلكماافعلقال:ثم)3(،بالأبطحقال:3النفريومالعصرصلىفأينقلت:،بمنى

()4(.أمراؤك

رضيأنساأنوذلك،عنهمالثهرضيالصحابةفقهإلىإشارةالحديثوفي

أحدفيجاءكما،الحجأعمالبعضفيالسنةرفيعبنالعزيزلعبدبينعنهالله

أين!النيعنعقلتهبشيءأخبرني:مالكبنءأنس)سألت:الحديثهذاروايات

قال:النفر؟يومالعصرصلىفأينقلت:،بمنىقال:الزوية؟يومالظهرصلى

شرح35(،0)4/،عياضللقاضي،المعلمإكمالوانظر:35(،5)1/،مسلمبفواثدالمعلم()1

21(.)9/،للنووي،مسلمصحيح

سنةمات،بالكوفةالحديثأئمةمن،المكيالثهعبدأبو،الأسدي،رفيعبنالعزيزعبدهو)2(

.(1234:)رقمالتهذيبتقري!تانظر:.التسعينجاوزوقدذلك،غيىوقيلهـ،ا35

بنيوخيفالبطحاء،وهومنى،إلىأقربوهو،ومنىمكةبينقتسعلمكاناسم:الأبطح)3(

الجغرافيةالمعالمكلزالتفقدالمحصبولاالأبطحفلاواليومأيضا،المحصبوهو،كنانة

،(148)3/واللغاتالأسماءتهذببانظر:.والأسفلتالمساكنفيهاوقامتالبقاعلهذه

.(187)صجنيدلبنلسعدالبخاريصحيحفيذكرهاالواردالأمكنةمعجم

.9013:رقم59(،0)2/ومسلم،1653:رقم5(،57)3/البخاريأخرجه)4(
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!الجماعةال!م!أووهطئص

وربما،المسلمينجماعةامرلاحظهذامعلكنهأمراؤك(،يفعلكماافعل،بالأبطح

نحالفةعليهفخشيذلك،فيالسنةوردتبمايقوملاأنالأمراءبعضأمرمنكان

الزويةيومالظهر!النيفيهصلىالذيالمكانله"بينحجر:ابنقال،الجماعة

الصلاةتفوتهأوالمخالفةإلىفينسبذلكعلىيحرصأنعليهخشيثممنى،وهو

ذإالأمراءبأنإشعارفيهوهذا،يصلونحيثالأمراءمعصل:لهفقالالجماعةمع

نأإلىأنسفأشار،معينبمكاناليومذلكالظهرصلاةعلىيواظبونلاكانواذاك

إ)1(.أفضلالاتباعكانوإنجائزاليومذلكيفعلونهالذي

بطنمنرمى)أنه:قالعنهما،الثهرضيمسعودابنعنجاءمالعادساة

إلهلاوالذي:فقالفوقها،منيرمونهاناساإن،الرحمنعبدأبايا:لهفقيل،الوادي

!()2(.البقرةسورةعليهأثزلتالذيمقامهذا،غيره

وأنهمالاتباعمن!الثهرسولأصحابعليهكانلمابيانالحديثهذافي

ابنقالحيث،الحديثهذافيجلياذلكظهروقد،ر!بهاقتداءالناسأول

مسعودابنكأن:العينيقالاليقرة(،سورةعليهأنزلتالذيرمى)هكذامسعود:

بالاتباعوأحقأولىفهوالشرععنه.وأخذالمناسكعليهأنزلمنرمىهنافن:قال

فوقهاأ3(.منالجمرةرمىممن

ص!.للنياتباعهكمالعلىمسعودابنمنيدلوهذا

فيه:جاءحيثشريحلأبيكتابهفي!بهعمرعنجاءبماهذاوأختمسابعا:

ليسماجاءكفإنالرجالعنهئلفتكولإبهفاقضالثهكتابفيشيءجاءك)إن

ماجاءكفإنبها،فاقضوسلمعليهاللهصلىالثهرسولسنةفانظرالثهكتابفي

5(.3158/حجرلابن،الباريفتح()1

.4296912(،)2/ومسلم،1747:رقم585(،-)3/البخاريأخرجه)2(

372(.)7برالفار!عمدة)3(
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دالعماعلأال!نلأأووكطئص

مافانظروسلمعليهالثهصلىالثهرسولمنسنةفيهيكنولمالثهكتابفيليس

رسولسنةفييكنولمالثهكتابفيليسماجاءكف!نبهفخذالناسعليهاجتمع

شئتإنشئتالأمرينأيفاخترقبلكاحدفيهيتكلمولموسلمعليهاللهصلىالله

خيراإلاالتأخرأرىولافتأخرتأخرأنشئتوإنفتقدمتقدمثمرأيكتجتهدأن

لك()1(.

النيمتابعةعلىالشديدالصحابةحرصتبينالتيالمواقفمنذلكغيرإلى

.وكبيرهصغيرهوجليلهدقيقهالدينأموركلفي!!

والمتفقهالفقيهفيوالخطيب231(،)8/والنسائي(،)916رقمسننهفيالدارميأخرجه(11

وكيرهم.(،1/661)
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!العماعةال!لةأملكطثص!
الثالثالمبحث
التابعين.عندالاقتداء

والسنةبالكتابفتمسكواالكرامالصحابةآثاراقتفواالأخيارالتابعينأنكما

الصحابةأقواليقدمونكانوابلالأطهار،الأصحابوهمالأمةسلففهمعلى

:ذكرهسيأتيماالاتباععلىحرصهمصورومن،آرائهمعلى

علىكانماالطريقعلىأنهيرونكانوا:قالأنهسيرينابنعنأولا:

الأثر)1(.

اللهرضيعمربنالثهعبدمع)خرجناقال:)2(أسلمبنخالدعنثانيا:

ؤآتمضعةآلذقتيكيزوئؤآلذيف)الثهقولعنأخبرني:أعرابيفقالعنهما،

يؤدفلمكنزهامنعنهما:الثهرضيعمرابنقال!)3(،آدئ!ستبلإفيئنمفو!اؤ،

طهرآالثهجعلهاأنزلتفلما،الزكاةتنزلأنقبلهذاكانإنماله،فويلزكاتها

()4(.للأموال

أنزلتللما،الزكاةكولانقبلهذا:لقالعمربناللةعبدمع)خرجنا:روايةوفي

()5(.للأموالطهرآاللةجعلها

)1(

)2(

)3(

)4(

)رقم:وفضلهالعلمبيانجامعفيالبرعبدوابن(،)143:رقمسننهفيالدارمياخرجه

هما.وغيى،(8771

روى،بالمدينةشابأشدوكان،الخطاببنعمرمولىالعدويالقرشيأسلمبنخالدهو

الطبقاتانظرةبالمكثر.ليسثقة:الدارقطنيقال،والزهريزيدعنهوروكماعمر،ابنعن

362(.)1/للذهيالكاشف316(،)1/-المتممالقسم-سعدلابن

34.الآية:التوبةسورة

275(.)3/،4541،البخاريأخرجه

324(.)4661/8،رقم،البخاريأخرجه
http://www.al-maktabeh.com



دالعماعةال!صهأوركطئض

دينفيالتفقهعلىالحرصمنالسلفعليهكانماعلىيدلالحديثفهذا

عمرابنأصحابأنوذلك،الأمةهذهسلففهمعلىوالسنةالكتابمنالله

خفيعماوسؤالهالعلمتحصيلبغيةحلماحيثويحلونمعه،يخرجونكانوا

تعالى.اللهلدينوفهمعلممنعندهمماوالاستزادةدينهمأمورمنعليهم

ابنفسألتناس،فنهاني)تمتعت:قال)1(،الضبعيعمرانبننصرعن:ثاك

مبرورحج؟لييقولرجلاكأنالمنامفيفرأيت،فأمرنيعنهمااللهرضيعباس

عنديأقم:ليفقالم!،النيسنة:فقال،عباسابنفأخبرت،متقبلةوعمرة

مالي.منسهمالكفأجعل

رأدت()13.التىللرؤيا:فقال؟لى:-.--)2(:8قال دملحا(سعبه

إلىالرجوعمنالثهرحمهمالسلف.عليهكانماعلىواضحدليلالحديثفي

الزبيرابنزمنفيالنالسنهاهلما،الضبعيجمرةأبوفهذا،نازلةفموقعتإذاالعلماء

بنالثهعبدالأمةحبرإلىذهبولهذاالعلماء،إلىرجعبلبرأيهيستقللم،المتعةعن

لماوأيضا،أولئكرأيوترك،بالتمتععباسابنفأمرهمسألتهفيليستفتيهعباس

)1(

)2(

)3(

والذهي،سعدابنبذلكقال،الثقاتالأئمةأحد،البصري،الضبعيعمرانبننصر

سبعسنةآخرفيعمر،بنيوسفولايةفيالعراقفيماتثبت،ثقةحجر:ابنوقال

الكبيرالتاريخ235(،)7/الكبرىالطبقاتانظر:هـ.ا27سنة:وقيل،ومائةوعشرين

.)5/243(للذهيالنبلاءأعلامسير(،401)8/

بنعبدةمولى،البصريثمالواسطيمولاهمالعتكيالأزديالوردبنالحجاجبنشعبة

زاهداصالحاجهبذاناقداحجةثبتاإماماكانالذهي:عنهقال،التابعينتابعيمنالأغر،

إماموهووعدلجرحمنأولوهو،القرينمنقطع،والعملالعلمفيرأسابالقوتقانعا

028(،)7/الكبركماالطبقاتانظر:وماثة.ستينسنةأولفيالبصرةفيتوفي.الحديثيخا

2(.52)7/للذهيالنبلاءأعلامسير(،414)7/الأولياءحلية

رقم:1،191)2/ومسلم،1567رقم:422(،)3/،صحيحهفيالبخاريأخرجه

1242.
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!العماعةال!لةأووخطفص

عرضؤفيهحجر:ابنقالرؤياهعنفسألهعباسابنإلىذهبالرؤيالهجمرضت

العالم)1(.علىالرؤيا

يخالفلاأنالحجاجإلىالملكعبد)كتب:قالاطهعبدبنسالمعنرابعا:

فصاح،الشمسزالتحينعرفةيوممعهوأنا!هعمرابنفجاءالجج،فيعمرابن

عبدأبايالكما:فقالمعصفرة،ملحفةوعليهفخرجالحخاج،سرادقعند

:قالنعم،:قال؟الساعةهذه:قال،السنةتريدكنتإنالرواح:فقال؟الرحمن

بينيفسار،الحجاجخرجحتىفنزل،أخرجثمرأسيعلىأفيضحتىفأنظرني

ينظرفجعل،الوقوفوعجلالخطبةفاقصرالسنةتريدكنتإن:فقلتأبي،وبين

صدق()2(.:قالالثه،عبدذلكرأىفلماالثهعبدإلى

علىالحرصمنالصالحالسلفعليهكانلماناصعةصورةالحديثففي

العلمنشرعلىوالحرص،والتقوىالبرعلىالتعاونومن،ص!النيسنةاتباع

بنالثهعبدالجليلالصحابيالحديثهذافيطبقهذلككلبه)3(،الناسلانتفاع

عنهما.الثهرضيعمر

عليهمنقيصةلاوأنهللسلاطينالعلماءمداخلةالحديث"في:بطالابنقال

خفيوماالخيروتعليمهم،دينهمبأموروتبصيرهملهمالنصيحةقصدواإذاذلكفي

)4(.!السنةمنعليهم

وأجائراكانسواءالسلطانإلمماالعالممنالذهابجوازأيضاالحديثوفي

إه(.السنةمنيعلملاماعلىوإيقافهالخيرإلىإياهإرشادهلأجلجائر؟غير

431(.)3/حجرلابنالباريفتحانظر:)1(

0166.:رقم51(،1)3/البخاريأخرجه)2(

1025(.)7/للعينيالقاريعمدة512(،)3/حجرلابنالباريفتحانظر:)3(

512(،)3/حجرلابنالباريفتح41/338(،بطاللابنالبخاريصحيحشرحانظر:)4(

19/303(.للبينيالقاريعمدة

251(.)7/للعينيالقاريعمدةانظر؟)5(ا
http://www.al-maktabeh.com



رر

ة،بم

لقالظالفصل

نهعداأمقءوالبرااللهياوليا،الولاء

مباحث:وأربعةتمهيد:وفيه

والبراء.الولاءتعريف:الأولالمبحث

والبراء.الولاءحقيقة:اكيئالمبحث

والبراء.الولاءحكم:لثاكالمبحث

والبراء.الولاءفيبالكفارالمتعلقةالأحكاممنجملةذكر:الرابعانبحث

ثة.
ير
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دابماعةال!لهأووفطئصه

والبغض.الحبأصلهاالتي،العبادةأنواعمنوالبراءالولاء

منيكونوالبراء،وللمؤمنينولدينه!ولرسولهدثهيكونإنماالعبدوولاء

وللمؤمنين.!ولرسولهدتهعدوكل

آلذينءاقنوأؤآثذينؤزشولهوآلئةؤليكمإنقا):تعالىقولهذلكفيوالأصل

ؤآثذينؤزشوتةرآلئة4تتؤؤقنهزيهغونؤهثمآلرتجؤةؤيؤتونآلصقؤةئق!يفون

!!)1(.آتغيبونهوآلئ!جرباقإنءاتنوأ

لقهالولاءوهو،والجماعةالسنةأهلأصولمنعظيمأصلوالبراءوالولاء

.البابهذافيالفرقسائربينمنالحقأهلاختصوبهذاالثه،عدومنوالبراء

آللأينتأيها)وعلا:جلقولهمنها؟كثيرةنصوصقررتهاالخصيصةوهذه

تعالىوقال،!)2ختالأيا7ئوتنهتملآذوينهتمينيطاتةتتجذوأ،اقئوأقي

تغضيياؤلتآءتغضهتماؤلتآءؤآلنضزمم!آثاتوذتتجذوألآءاتنوأآثلأينتايها5)

غيرإلمما!)3(،!آلنهيمإنآثقؤتمتقدىلآآللةإنيتهتمقإنهويخكثميتؤلهمؤقن

.الآياتمنذلك

)1(

)2(

)3(

55-56.الآيتان،المائدةسورة

.181الآية،عمرانآلسورة

.15ا!ةلةالمائلا*،سورة
http://www.al-maktabeh.com



دالعماعهالعصهأووكضاثص

الأولالمبحث

والبراءالولاءتعريف

اللغة.فيوالبراءالولاءتعريف:الأولالمطلب

المحبوالتابعالناصرعلىالولييطلق:اللغةليالولاءتعريف:الأولالفرع

)1(.والمحبةالنصرةوالولايةالعدو.ضدالوليأيضا:ويقال،والصاحب

،تنزهوإذا،تخلصإذابرئ،منالبراء:اللغةليالبراءتعريف:اكفيالفرع

وأنذر)2(.أعذرإذابرئأيضا:ويقالوتباعد،

.الاصطلاحفيوالبراءالولاءتعريف:اكيئالمطلب

التناصرعلىالبابهذافييطلق:الاصطلاحليالولاءتعريف:الأولالفرع

تغف!مهتمؤآتمؤجمتمتؤآتمؤجمنون):تعالىاللهيقولذلكوفيوالتعاضد،

)3(.تغضيي!اؤلتآء

إالمؤمن:الصحيحفيجاءكماويتعاضدونيتناصرونميكثير:ابنقال

لم!5(.بعضا()4بعضهيشدكالبنيانللمؤمن

)6(.والاحتراموالإكراموالمحبةالنصرةهيإذآفالولاية

والخلاصالبعدعلىالبراءيطلق:الاصطلاحليالبراءثعريف:الثايئالفرع

)1(

)2(

)3(

)6(

.11732)صالمحيطالقاموس4(،56)15/العربلسانانظرفي

31(.)1/العربلسانانظر:

71.الاية،التوبةسورة

9991(.)4/صحيحهفيومسلم2242(،)5/صحيحهفيالبخاريأخرجه

7*2(.)1/والمعاداةالموالاةوانظر:356(،)2/العظيمالقرآنتفسير

4(.)ص!30الطحاويةالعقيدةشرحانظر:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ابماكلةفىالصنهأثلفطئكل

والإنذار.الإعذاربعدوالعداوة

ذإقغةرؤآثذينإثرهيؤقيخ!تةاشؤةتكئمكأتخاقذ):تعالىالثهقال

)1(.!آلت!ذولبينتغئذونؤيماينكتمئرءبؤأإنايقؤيهتمقائوأ

الكافرينبمصارمةأمرهمالذينالمؤمنينلعبادهتعالمماالفه!يقولكثير:ابنقال

العداواتوشرعت:وقالالآيةذكرثم،منهموالتبريومجانبتهموعداوتهم

منكمنتبرأأبدآفنحنكفركمعلىدمتمماوبينكم.بينناالآنمنوالبغضاء

)2(.ونبغضكم"

يدورانأنهماوالبراءللولاءوالاصطلاحياللغويالتعريفخلالمنفيظهر

والكراهة،الإيمانولأهلولرسولهدثهوالولايةالمحبةوحاصله،والبغضالمحبةعلى

وللكفار)3(.ورسولهالقهلعدووالعداوة

)2(

)3(

.4الآية،.الممتحنةسورة

335(.)4/العظيمالقرآنتفسير

27(.)صوالبراءالرلاءحفيقة29(،إصوالبراءالولاءانظر:
http://www.al-maktabeh.com



دالعماكلةالصنةكصائصمفل

اكفيالمبحث

ه

والبراءالولاءحقيقة

أذكرهاأنيمكنعدةنقاطفيالبابهذافيوالجماعةالسنةأهلمنهجيتمثل

التالي:النحوعلى

لاالإسلامأنالثهرحمكاعلم؟سواهممابالبراءةإلاالإسلاميتملا:الأولالمطلب

ؤإذ):السلامعليهإبراهيمعنتعالىقال،الدياناتمنسواهممابالبراءةإلايتم

قإنهرقطزقآثذىإ؟!تغبدونيماتزابههإننيؤقؤيإءقييي!إترهيمقاك

!)1(.كاتيزجغونتغلفتمغفيإءفيتايية2طقةؤتجغققا!يتتقكصيهب

لكتمكأ!اقذ)-:أسوةلناالسلامعليهإبراهيمأنمبينا-سبحانهوقال

ؤمقامنكتمئرقيبؤأإنايقؤيهتمقائوأإذتغةرؤآثذينإثرهيؤ!تخضتةأشؤة

ختىاتذاؤآثتغضآءآتغذاؤةؤتثتكمتثتتايكؤؤتذاكقزتاآلئهلمولبمنتغباون

.(2)!وةؤخذلت!يآئؤيئوأ

يواليأنالبابهذافيالأصل:كعالىدفةيكونإنماوالبراءالولاءالثايئ:المطلب

قالمنه،ويتبرأوتعالما،سبحانهاللهعاداهمنكلويعادي،اللهوالاهمنكلالعبد

ب!بزئآدلةانآلاثحتيرآلحغيؤتمآلنايرإلىؤزشويهءآدت!يفؤاذان!)تعالمما:

!)3(.ؤزشولهوآلفشيركإنمن

الثهفيأحبمنف!ن،وجلعزلتهتكونأنيجبإذآوالمعاداةفالموالاة

الثهولايةتنالبهاالتيالطريقسلكفقدالثهفيوعادىالثهفيووالىالثهقيوأبغض

وجل.عز

)2(

)3(

2.ط26الآيات،الزخرفسورة

.4الآية،الممتحنةسورة

.3اكايةا،التوبةسررة
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دالعماعةالنةأووخطثص

حسبعلىالمعصيةصاحبمعاداةوالكفرصاحبمنالبراءة:الثالثالمطلب

ئؤآذوئآلأيخرؤآثتؤيريآلئ!ئؤمئوئقؤمايحذ؟):تعالىاللهقال.معصيته

غشييزتخثمآؤإخؤتفؤاؤفتماثتآاؤءاتآءفثم!ائؤأؤتؤؤزشوتةرآلقةخآدقق

جمنتخيرىتجنمئؤيذيخففؤيتةلينوحؤاتذفمآلايتنففوبهئمفي!تمتاؤلك

الأآدئ!جزباؤلبكغثهحؤزضواغهثمآدئهزصى!يقاحخللإينآلاتقرثحتها

)1(.!!آففيحونهمآلئ!جرباإن

وطاعةوفجورخيرالرجلفياجتمع%ذا:تيميةابنالإسلامشيخوقال

واستحقالخيرمنفيهمابقدروالثوابالموالاةمناستحق،وبدعةوسنةومعصية

موجباتالواحدالشخصفيفيجتمع،الشرمنفيهمابحسبوالعقابالمعاداةمن

يكفيهماالمالبيتمنويعطى،لسرقتهيدهتقطعكاللصوالإهانة،الإكرام

الخوارجوخالفهم،والجماعةالسنةأهلعليهاتفقالذيالأصلهوهذا،لحاجته

وافقهمد(.ومنوالمعتزلة

الكفار.موالاةحكمعلىبتوسعالكلاموسيأتي

)1(

)2(

.22الآية،الجادلةسورة

2(.90)28/تيميةابنفتاوىمجموع
http://www.al-maktabeh.com



!العماعهال!الةئصهـأهلكط
ه

الثالثالمبحث

والبراءالولاءحكم

أهلعقيدةفيكيرىأهميةوالبراءللولاءأنمسلمكلعندفيهريبلامما

ولرسولهلثهفيهاالعبدولاءيكونالتيالعظيمةالعباداتمنفإنها،والجماعةالسنة

وللمؤمنين.!ولرسولهلثهعدوكلمنالبراءويكون،وللمؤمنينولدينهص!

البابهذافيتظافرتقدالنصوصإن:المؤمنينموالاةعلىالأدلة:الأولالمطلب

للحق،يكونإنماالولاءوأن،المؤمنينولاءوجوبوهو:مهمأمرعلىلتدل

الحقيقيةالموالاةتظهروالتيذلك،علىالشرعيةالدلائلبعضهناوسأذكر

للمؤمنين.

المنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمرفيالولاءحقيقة:الأولالفرع

ؤآتمؤيتصساتغضفتمؤآتمؤيئون)وعلا:جلالحققولفيهذا.الأمريتجلى

1(.)!آثمنكيرغننؤيتقؤنيآتضغزوفيتأئصوتتغضيياؤلتآء

غلىاشيذآة):وجلعزاللهقال:المؤمنينبينالتراحمفيالولاء:الثافيالفرع

!)12.تتتهثمءزخمآثكقايىآ

بعضا()3(.بعضهيشدكالبنيانللمؤمن)المؤمن:و!النيوقال

قولهذلكومنالولاء:تماممنالمؤمنينبينافيحوخفضاللين:الثالثالفرع

ؤآخمضق):سبحانهوتال)4(.!آثبهعيرينغلقاجمز؟آثمؤييإنكلىتةافي!:نعالى

)1(

)2(

)3(

)4(

71.الآية،التوبةسورة

.92الآية،الفتحسورة

قريبا.تخريجهتقدم

.45الآية،المائدةسورة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماكلهالصهأولخطئص

)1(.!!ينمؤييينخك".تجتا

أخاهينصرأنالمؤمنعلىيجب:للمؤمنالولاءحقيقةمنالنصرة:الرابعالفرع

آثذينإن):تعالىالثهقال؟والسنةالكتابنصوصبذلكجاءتوقدكان،أينما

وت!ؤأاؤوأقيؤآثلأينآلئ!شبيلفيؤانفمييهتميا"فؤيهزؤخقذوأؤقاتجزوأءاتئوأ

قغقي!ئمآلذينفيآشتن!وكتمؤإبئ):سبحانهوقال)2(.!تغهتماؤلبك

!)3(.صييثقؤتتتغتثنكتمقؤسغلقإ؟آلنصثز

الأحاديثمنذلكغيرإلىإ)4(.مظلوماأوظالماأخاك)انصرص!:النيوقال

هذا.فيالواردة

والنصرة،للمؤمنينالولاءفيالصورأروعالكرامالصحابةضربولقد

نإ):فقال،كتابهفيبذلكسبحانهالثهفامتدحهم،وغيرهم،المهاجرينلإخوانهم

ءاؤوأؤآثذينآلئ!شييلفيؤانف!يهثميا"ثؤيهؤؤخقذوأؤقاتجزوأءاقئوأآللأين

ءص4

)15)6(.!تغضياؤلتآءتغفثماؤلبكوت!ؤأ

دونفحسببحالهالتأثرعلىمقتصرةليستمؤمننصرةف!نذلكجانبإلى

بنصرتهالمؤمنفزفعذلك،عنتسموالولاءحقيقةبل،العمليبالجانبالاكتراث

وتقوية،لإعزازهلهالمالوبذل،الظالمينشوكةوكسرعنهبالدفاعالمؤفنلأخيه

والتوفيقبالنصرالغيببظهرلهوالدعاء،وسمعتهعرضهعنوالذب،جانبه

والسداد)7(.

)1(

)2(

)س!(

)4(

)5(

)6(

)7(

88.الآيةالحجر،سورة

72.ايلاية،الأنفالسورة

72.الآية،الأنفالسورة

24.-43:رقم89(،)5/،المظالمكتاب،صحيحهفيالبخاريأخرجه

72.الآية،الأنفالسورة

2(.17)2/كثيرابنتفسيرانظر:

42(ء)صوالبراءالولاءحقيقةانظر:
http://www.al-maktabeh.com



دالعماكل!ال!نةلإثلفطئص
!

ماعلىالشرعيةالنصوصدلت:اللةاعداءمنالبراءةعلىاكقيإلأدلةالمطلب

الدين.أعداءوكلوالمشركينالشركمنالبراءةمنالمؤمنونعليهيكونأنيجب

يناؤلتآقيآتبهميرينآتمؤينونتتجدلااوعلا:جلالثهقولهذاومن

جمئفؤتتفوأأنإلأشى؟فيآلئ!يفققيسقذبثتقغلؤقنآئمؤييإنذولن

)11.!آلضصيز!آدئ!ؤإلىتق!هوآدئهؤيخذر!متقحة

وأنصاراأعواناالكفاراتخذؤمن:تعالىالثهرحمهالطبريجريرابنقال

قدأيشيءفيالثهمنفليسالمسلمينعلىويظاهرهمدينهمعلىيواليهموظهورا

الكفرأ2(.فيودخولهبارتدادهمنهالثهوبرئاللهمنبرى

فزؤايتكؤبآتخذوأآلذينتتجذوأ،ءاقئوأآثذينتايها):سبحانهوقال

ص..ص-ص-،4سكا

كنغإناللةؤاتقوااؤلتآةحؤآلكفازقثيكزينآليهتنتاوتوأالذيفمنؤليبا

فيمنهمفهمودينهبمعتقدهتولاهم"من:عطيةابنقال!)3(.كامؤييإن

العقدمنبأفعالهتولاهمومنالنار،فيوالخلودالنقمةواستحقاقالكفر

عليهمالواقعةوالمذمةالمقتفيمنهمفهو،ب!يمانإخلالولامعتقددون،ونحوه

)4(
."وعليه

ققئؤآذوتآلأيخيرؤآتتؤيريآلف!ئؤمئوتقؤقايحذلاا:تعالىوقال

)5(.!غشييزتمتماؤتفزإخؤاوفثمءثتآااؤءفتمتآاةئؤأ!اؤتؤوؤزشوتةآلئةخآد

لفهالمحادينيوادمؤمناتجدلاأنك)فأخبر:تيميةابنالإسلامشيخقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

28.الآية،عمراناكلسررة

535(.)1/كثيرابنتفسيروانظر:(.152)3/البيانجامع

57.الآية،المائدةسورة

2(.45)2/الوجيزالمحرر

.22الآية،الجادلةسورة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!الجماكلةال!د5أولكطئص

وجدفإذاالآخر،الضدينأحدينفيكماموادتهينافيالإيماننفسفإن،ورسوله

بقلبهاللهأعداءيواليالرجلكانف!ذا،الثهأعداءموالاةوهوضدهانتفىالإيمان

)1(."الواجبالإيمانفيهليسقلبهأنعلىدليلاذلككان

.()7/17تيميةابنفتاوىمجموع11(
http://www.al-maktabeh.com



دالعماعلأالصنهأووخطئص
ه

الرابعالمبحث

والبراءالولاءلببالكقارالمتعلفةالأحكاممنجملةذكر

الكتابأهلمنبالكفارمتعلقةعدةأحكامإلىالمبحثهذافيأتطرق

منذلكيباينومابهم،والتشبهالكفارموالاةالبابمسائلأهمومن،وغيرهم

التالية.المسائلخلالمنلهسأعرضماوهذا،الحقإلىودعوتهبالرفقمعهالتعامل

إلاعموما،البراءعلىالأدلةسبقمماثقدم:الكفارموالاةحكم:الأولالمطلب

أمرعلىأؤكدأنأحببتالمسائلهذهفيالحقبيانإلمماماسةالحاجةكانتلماأنه

دلتهذاوعلى،موالاتهميجوزلاوأنه،واجبةالكفارمنالبراءةأنوهو:مهم

؟الكثيرةالنصوص

ؤغذكثمغذقيىتتجذوأ،-شاقئوأآللأينتايها)تعالى":قولههذاومن

)1(.!آلختيمنضآءكميقاكقروأؤقذيآثتؤدةإتيهمئققوتاؤلتآء

تغئذونيماتزابههإننيؤقؤيإءلأيي!إتزهيئقاكؤإذ):وجلعزوتال

تغلفتمغقيإءافيتالمحتةيمضةؤتجغققا!شتغديننق!نةوقطزقآثذىكاإلا

)2(.!كاتزجغون

اؤلتآءؤآلنضرطآتهوذتتجذوأ،اقئوأةآثذينتايها5):سبحانهوقال

)3(.!ينقتمق!نةرينكثمتتؤالمؤققتغضيءاؤلتآتغ!خ

بيتكؤآتخذوأآووينتتجذوألآءاقئوأآلذينتائها):قائلمنعزوقال

نإآلئةؤاتقوااؤلتآقيحؤآتكفازقثيكؤمنآتيهتنتاوئوأآثذيفمنؤتيتافزؤا

.االآية،الممتحنةسورة)1(

2.ط26الآيات،الزخرفسورة)2(

.51الآيتان،المائدةسورة)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماكلةال!دةأووفطثص،

!!)1(.مؤييينكنغ

ققئؤآ؟وتآلأيخيزؤآتتؤير+يآلل!ئؤيئوتقؤمايحرلاا:تعالىوقال

)2(،!غشييزكتماؤتفزإخؤاؤاثتآءفتماؤءاتآءفتمئؤأتحاؤتؤؤزشوتةوآلئةخآد

لآية.ا

آتمؤجميينلمولبيناؤلتآقياتبهميرينآتمؤينونتتجدلاا:سبحانهوقال

)3(.يتهؤ!تتقوأانإلألفتئءفيآلف!يفققيسقذايثيقغلؤقن

.الواردةالأدلةمنذلكغيرإلمما

وأصلالحبالموالاةأصلكانلما:الكظرموالاةصورهنجملةاكيئالمطلب

أحكامف!ن،المتفاوتةوالجوارحالقلوبأعمالمنعنهماينشأوما،البغضالمعاداة

كبائرمنيكونماومنهاوالكفر،الردةحدإلىيصلمافمنها،تتفاوتالموالاةصور

التيالكفارموالاةمنصوراالعبمأهلذكروقدمحرما،يكونماومنها،الذنوب

يأتي:فيماأجملها،وتعالىسبحانهاللهحرمها

الكفرمنعليههمماعلىومعاونتهموالمنا!رة،بالموادةالكفارموالاة(ولا:

وموادتهم.،والضلال

عنه.منهيحراموهذاالمؤمنيندونمنبطانةاتخاذهمثانيا:

وغيره،4العملفيالمسلمينبعضعلىوتفضيلهمومدحهمعليهمالثناء:لاك

جائز.غيرأيضاوهذابهم،الظنوإحسان

يجوزنلا،محرموهذا،المسلمينعلىسلطةمناصبفيجعلهمرابعاة

57.الآية،المائدةسورة(1)

.22يةاي،الجادلةسورة)2(

28.الآية،عمرانآلسورة31(
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!العماعةالصةأثذفصاثص

تحتيكونونفمانمابهماستعينوإن،قيادةأيالكفارهؤلاءيولواأنللمسلمين

تيميةوابنالطبريكلامقريباتقدموقدالمسملين)1(.مصالحلخدمةالمسلمينسلطة

.البابهذافي

التشبه،مسألةالكفارموالاةعلىينبنيوممابالكظر:التشهحكم:الثالثالمطلب

هلككماالإنسانفيهلك،الباطنفيبهمالتشبهإلىيجرالظاهرفيالتشبهأنوذلك

الكفار.منقبلهمن

ؤالموالاة:والتشبهالموالاةبينالعلاقةبيانفيالفهرحمهالعثيمينالشيخيقول

مقاطعةعلىأعونالظاهرفيالمخالفةلكنبالقلبمتعلقةكانتوإنوالموادة

ومباينتهمفى(.الكافرين

بالكفار،التشبهعنص!النينهيعلىمشتملةالكثيرةالنصوصجاءتوقد.

فيكلها،أمورهفيمشابهتهميتجنبأنالمسلموعلى،حرامبهمالتشبهوان

لأمور:وذلكوغيرها،العبادات

اليهودمنالكفارمشابقةعنتنهىالتيالكثيرةالنصوصورود(ولا:

والأعاجم.والنصارى

الحديثوهذا()3(،منهمفهمبقومتشبه)من:!البىقولذلكومن

بهم،4(.التشبهتحريميقتضي

،4141/،17)7/تيميةابنفتاوىمجموع)3/3/228(،البيانجامعانظر:)1(

فتاوىمجموع69(،43،42،)صالشيخاكلاللطيفلعبدالمفيدةالرسائل2(،2890/

تيميةابنفتاوىمجموع:وراجع35(.6/،312/،163)7/عثيمينابنالشيخورسائل

/4(141).

.(163)7/عثيمينابنالشيخورسائلفتاوىمجموع)2(

شيخوقواه5(،0)2/المسندفيأحمدوالإمام،5314:رقم31(4)4/داودأبوأخرجه)3(

صحيحفيا،لبانيوالشيخ24(،5)1/المسنقيمالصراطاقتضاءفيتيميةابنالإسلام

.(21)96الغليكإرواءوفي6(،41)9الجامع

تيميةابخنالإسلامشيخأطالفقد921-324(،)1/83،المستقيمالصراطاقتضاءانظر:)4(

النفس.نجها
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!العماكلةالصؤأورخطئصه
التشبهعنالنهيفيعليهمالثهرضوانالصحابةعنوردماهذاويؤيد

:قالالنهديعثمانأبيطريقمن)1(ومسلمالبخاريروىما:ذلكومنبالكفار،

كذمنولاكذكمنليسإنهفرقدبنعنبةيا:بأذربيجانونحنعمرإلينا)كتب

وإياكم،رحلكفيمنهتشبعممارحالهمفيالمسلمينفأشبعأمك،كذمنولا،أبيك

لبوسعننهى!اللهرسولف!نالحرير،ولبوس،الشركأهلوزفي،والتنعم

وضمهما(.والسبابةالوسطىإصبعيه!الثهرسوللناورفعهكذاإلا:قالالحرير

بالكفارالتشبهكرأهةمنالصحابةعنذكرماخالفأحداأنعلموفا

)2(.الجملةفيوالأعاجم

يقود،المتشابهينبينوتشاكلاتناسباتورثالظاهرالهديفيالمشاركةإنثمانيا:

.والأعمالالأخلاقفيماموافقة.إلى

دنيويةأمورفيالمشابهةكانتقإذا:تيميةابنالإسلامشيخيقولهذاوفي

مننوعإلىإفضاءهافإن!دينيةامورفيبالمشابهةفكيفوالموالاةالمحبةتورث

الإيمانأ3(.تنافيلهموالموالاةوالمحبةوأشد،كبرالموالاة

الكفروظهوروشبرائعهاذديندروسفيعظيقاأثزابالكفارللتشبهإنلالثا:

فيبهمالتشبهمنمحذرةالكثيرةالنصوصجاءتولهذا،بالكافرينوالمعاصي

)4(.وعاداتهمعباداتهم

.9602:رقم(،1642)3/مسلمصحيحو5828،:رقم،البخاريصحيح()1

.(185)7/عثيمبنابنالثخورساثلفتاوىمجموعانظر:)2(

.(11/948المستقيمالصراطاقتضاء)3(

.(181ا-163،75)7/عثيمينابنالثيخورسائلفتاوىمجموعانظر:)4(
http://www.al-maktabeh.com



!العماكلةال!لةأووكطئص
ه

عنالنهيبيانمنسبقماإلىإضافةبالكظر:التشبهصورمن:الرابعالمطلب

التشبهفيهايظهر-كثيرةصورعلىنصواقدالعلمأهلف!نبالكفار،التشبه

متعلقةوهياقترافها،منللمسلمتحذيرا-الناسمنكثيرفيهاوقعللكفاروالتقليد

رئيسة:أموربثلائة

.عقديجانبا-

.العباداتوجانب2-

.والأخلاقالعاداتوجانب3

الغلوومنها:البابهذامنكثيرةبأمورالأمةابتليتفقدالعقديالجانبأما

مخالفةفيالمخلوقينوطاعة،مواضعهعنالكلبموتحريف،والصالحينالأنبياءفي

المسائل.منذلكغيرإلىبهاوالطوافالقبور،علىالمساجدوبناء،اللهأحكام

فمنها:العباداتجانبوأما

السابقة.بالأممتشبها،!رسولهولاالثهيشرعهالمالتيالأعيادإحداث

بيانفيعثيمينابنالشيخقال،أعيادهمببعضالكفارتهنئةبهذا:يتعلقومما

حرامالدينيةدينهمأعيادمنغيرهأوالكريسمسبعيدالكفارتهنئةذلكحكم

.لاتفاقبا

لهم،.بهورضىكفر،شعائرمنعليههملماإقرارآفيهبأنالحكمهذاوعلل

بشعائريرضىأنالمسلمعلىيحرملكن،لنفسهالكفربهذايرضىلاهوكانوإن

.غيرهبهايهنئأوالكفر

التهنئة"وأما:-عليهسبق.الكلامماحكمييانفي-القيمابنالإماميقول

وصومهمبأعيادهميهنئهمأدطمثل،بالاتفاقفحرامبهالمختصةالكفربشعائر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماعلأال!لهأورفطئصه
الكفر،منقائلهسلمإنفهذا،ونحوهالعيدبهذاتهنأأوعليكمباركعيد:فيقول

للدينقدرلاممن...وكثيرللصليببسجودهيهمئهأنبمنزلةوهوالمحرماتمنفهو

كفرأوبدعةأوبمعصيةعبداهنأفمنفعل،ماقبحيدريولاذلك،فييقععنده

)1(.لماوسخطهالثهلمقتتعرضفقد

والبخل،الحسدذلكومنجدا،فكثير،والأخلاق.العاداتجانبوأما

وغيرها)2(.،العلموكتمان

ماالمتشبهيفعلأنالتشبهمقياسإنبالكظر:التشبهضابطالحامس:المطلب

ماوأما،خصائصهممنشيثاالمسلميفعلأنبالكفارفالتشبه،بهالمتشبهبهيختص

حراما.يكونفلائشبه،يكونلاف!نهالكفاربهيتميزلاوصارالمسلمينبينانتشر

)3(.أخرىجهةمنمحرمايكونأنإلا،تشبهأنهأحلمن

العلم؟أهلهذابينوقد

منعنهاالنهيقلناوإن"المياثر)4(:استعمالكراهيةمسألةفيحجرابنقال

كفار،وهمحينئذشعارهمذلككانلكن،دينيةلمصلحةفهوبالأعاجمالتشبهأجل

2(.50)1/الذمةأهلأحكام()1

بعدها(.فما-71426-97،/1)المستقيمالصراطاقتضاءانظر:2()

147.)3/عسيمينابنالشيخورسائلفتاوىمجموعانظر:)3(

وتضميتالجناثزوالباعالمريضعيادة:بسبع!الني)امرنا:!هالبراءحديثفيوردكما)4(

البخاريأخرجهالحمر(.وابلروالاستبرقوالقسيوالديباجالحريولبصعنونهاناالعاط!،

9.584:رقم

وعاءهي:وقيلوحرير،ديباجمنالعجممراكبعبيد:أبوقالميثرة،جمعوالمياثر:

يجعلهاريشأوبقطنتحشىالمخدةتثبه:وقيلالبعير،رحلأوالفرسسرجعلىيرضع

703(./01)الباريفتحانظر:.تحتهالراكب
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دالعماكلةالصدةفطكلصأفل

!

11(."الكراهةفتزولالمعنىذلكزالبشعارهميختصالآنيصرلملماثم

هوبهمالتشبهضابطأنريب"لا:الثه)2(رحمهإبراهيمبنمحمدالشيخوقال

)3(.!خصائصهممنهومافعل

موالاةفيالبحثتمامومن:موالاةليهليسليماال!لرمعاملة:السادسالمطلب

كثيرفبين،الموالاةمنأنهاالناسبعضيظنهاالتيالمسائلبعضإلمماالإشارةالكفار

ذلك:ومنمنه،ليستأنهاالعلمأهلمن

)4(.والرفقباللينالكافرمعاملةا-

ونصحه.الكافردعوة2-

أقربكانولو!ورسولهالثهحادمنكلمعاداةالمسلمعلىالواجبإن

موالاةعنالنهيمنالكثيرةالنصوصفيجاءلما،عنهوالبعدوبغضه،إليهقريب

آلأيخيرؤآتتؤيريآلئ!ئؤيئوتقؤقاتحالااوعلا:جلالثهقالالكفار؟

ؤاتفؤإخؤاؤاثتآءهثماؤءاتآءهتم!انؤأؤتؤؤزشوتهوآلئةخآدقنئؤآ؟وت

)6(.للحقودعوتهمناصحتهمنهذايمنعلاذلكمعولكن)5(،!غشييزتمثم

الحاجة.عندالكافراستعمال3

357(./01)الباريفتح()1

فيالسعوديةالديارمفتي،الشيخاس،اللطيفعبدبن)براهيمبنمحمدالعلامةالشيخهو)2(

نجدعلماء603(،)5/الأعلامانظر:هـ.9138سنةماتللفضاة،رئيساوكان،عصره

88(.)1/قرونستةخلال

231(.61/إبراهيمبنمحمدالشيخفتاوى)3(

31(.)3/عثيمينابنالشيخورسائلفتاوىمجموع)4(

.22الآية،الجادلةسورة)5(

03(.)6/عثيمينابنالثميخورسائلفتاوىمجموعانظر:)6(
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!العماعةالصنةأووثصمط

لمإذاسائغالمسلمينلمصلحةخدمةدنيويةأمورعلىبالكفارالاستعانةإن

)1(.تيميةابنالإسلامشيخإليهأشاركماراجحةمفسدةفيهيكن

الولاءفيالمتخصصةالكتبفيمبثوثةتجدهاالتيالمسائلمنذلكغيىإلى

.الموضوعهذاالتوسعفيأرادمنإليهافليرجعوالبراء،

.(141)4/تيميةابنفتاوىمجموعانظر:)1(
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!العماعةال!نؤكطث!أفل

الرابعالفصل

العمليوموقفهملهاوذمهموالبدعالمحدثاتمنتحذيرهم

والأهواءالبدعأهلمن

تمهيد:

أمرماوبيانالدينأمورفيبالحقالصذعوالجماعةالسنةأهلخصائصأهممن

التحذيرذلكومنعنه،الثهنهىفيماالولوجمنيحذرونوأنهم،عبادهبهتعالىالله

هذاوفي،العباداتأوالسلوكأوالاعتقادمساثلذلكفيسواءبالبدعدنهالتعبدمن

بعضهاسبققدكانوإن-البدعمنالسلفمواقفمنجملةإلىسأتعرضالفصل

.البابهذافيالصالحالسلفمنهجمندرايةعلىالقارئليكون-البحثثنايافي

البدعة.ثعريفالأوذ:المبحث

.بدعفعلمن:البدعة.اللغةفيالبدعةتعريف:الإولالمطلب

:أصلانوالعينوالدالالباء

.مثالعنلاوصنعهالشيءابتداءأحدهما:

والكلال)1(.الانقطاعوالآخر

استنبطها:الركئةوبذع،وبدأهأنشأه:وابتدعهتدعايبذعهالشيءبذع:يقال

إطلاقين:للبدعةأنيتضحتقدمومماوأحدثها)2(،

تديع):تعالىقولهومنه،سابقمثالغيرعلىالمخترعالمحدثالشيءأحدهما:

2(.90)1/اللغةمقاييسمعجمانظر:)1(

6(.)8/العربلسانانظر:)2(
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!العماعةال!دةأملفطئض

!)1(.ؤآلأزضيىآلشقؤصب

وعطبت)2(.كلتإذاالراحلةأبلإعت:يقال،ؤالكلالالتعب:الثاني

العلمأهلمنالمحققونعرفها:الاصطلاحفيالبدعةتعريف:الثانيالمطلب

واحد:معنىإلىمرجعهاعدةبتعريفات

علمأو،عليهأقرأو،فعلهمما!النيعصرفييكنلمماؤهو:شامةأبوقالا-

فيكانماذلكمعنىوفي...،عليهالنكيروعدمفيه،الإذنالشريعةقواعدمن

31(.عنهمالثهرضيالصحابةعصر

يأمرلمماوهوورسولهالثهيشرعهلمما.البدعة:تيميةابنا-لإسلامشيخوقال2-

استحبابأ4(.ولاإيجابأمربه

منالأمةسلفإجماعأووالس!نةالكتابخالفتماألبدعةأيضا:وقال

والعبادات)5(.الاعتقادات

يقصدالشرعيةتضاهيمخترعةالدينفيطريقة"البدعةةالشاطيوقال3

)6(.إسبحانهدتهالتعبدفيالمبالغةعليهابالسلوك

يظهرالعلمأهلذكرهالذيالتعريفخلالمن:البدعةضابط:اككالمطلب

فيأحدث)من:ح!قولهذلكفيوأصلهم،البدعمنهاتعرفالتيالضوابطجليا

.171الآية،البقرةسورة()1

7(.)8/العربلسانانظر:)2!

32(.)صوالحوادثالبدعانكارعلىالباعث)3(

1(.)4/70تيميةابنفتاوىمجموع)4(

3(.58/)18السابقالمصدر)5(

http://www.al-maktabeh.com.(1/43)لاعثصاما)6(



!العماعلأال!نةأوولمطئكل

رد()1(.فهومنهليسماهذاأمرنا

هذهحصرويمكنرد()2(.فهوأمرناعليهليسعملاعمل)من:روايةوفي

أمرين:فيالضوابط

الدين.فيالإحداثا-

لمبشيءلثهتعبدمنفكل.شرعيأصلإلىالإحداثهذايستندلاأن2-

سواء،مبتدعفهوالراشدونوخلفاؤهص!النيعليهيكنلمبشيءأو،اللهيشرعه

وأما،وشرعهبأحكامهيتعلقفيماأووصفاتهالثهبأسماءيتعلقفيماالتعبدذلككان

كانتوانالدينفيبدعةتسمىلافهذهوالعرفالعادةتتبعالتيالعاديةالأمور

الدين.فيبدعةليستولكن،اللغةفيبدعةتسمى

فييدخلأنهلهيلوحللبدعةالعلمأهلتعريففيالمتأملف!نأخرىجهةومن

:شيئانالبدعة

شرعي.أصلفييردلمبمادتهالتعبد-

الشرعية.الأدلةيخالفبمادثهالتعبد-

أمر:علىأنبهأنأودوهنا

إليها،ذرج!)3(كانما:بالبدعةملحقاوعدوهالبابهذافيالعلمأهلذكرهمما

)4(.اجتنابهينبغيمماهذاف!نعنه،وتنشأ

)1(

)2(

)31

)4(

.1718:رقم(،1343)3/ومسلم7926،:رقم03(،1)5/البخاريأخرجه

)1718(.رقم،مسلمصحيح

منالمنعسدهاومعنىمحظور،فعلإلىبهاويتوصلايإباحةظاهرهاالتيالمسائل:الذريعة

37(.361-.)1/اللهفانإغاثة86(،)8/المحيطالبحرانظر:الفساد.لرسائلدفعافعلها

.(448-.297/)الاعتصام.انظر
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!العماعهالصهأملفطئص

التعاطييوجبولا،الشريعةيخالفلاشيءابتدعف!ندا:الجوزيابنقال

كانوإنمبتدعكلمنينفرونوكانوا،يكرهونهالسلفجمهوركانفقدعليها،

)ا"."الاتباعوهوللأصلحفظا،جائزا

)2(.والبدعالحوادثكتابهفيالطرطوشيبكرأبوأيضاعليهنبهوممن

بهالعملإظهارفيأنإلاشرعا،ثابتأصلهعملفكل"وبالجملة:الشاطيوقال

سدبابمنالجملةفيمطلوبفزكهسنة،أنهيعتقدأنيخافماعليهوالمداومة

)3(."الذرائع

5(.46-.)صالبدعمعرفةقواعدوانظر:(.16)صإبليستلبيس(1)

23(.إصانظر:)2(

31(.)2/الاعتصام)3(
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!العماهةال!للأأووفطئض
ه

الثايئالمبحث

أهلهامنالسلفوموقفوذمهاالبدعةخطورة

فيمجتهدينعليهماللهرضوانوالتابعينالصحابةمنالصالحالسلفكانلقد

الحق،إلىالخلقهدايةعلىحريصين،المرسلينسيدسنةالناسوتعليمالدينبيان

الهدىأئمةمنبعدهمجاءمنوكذلك،والمحدثاتالبدعمنمسلمكلمحذرين

الحاضر.عصرناإلمماأثرهمواقتفوانهجهمعلىساروا

بهمامعتصمين،والسنةبالكتابمتمسكينالأعصارهذهفيالعلمأهلزالوما

العمى.أهلويبصرون،الهدىإلىالأمةهذهمنضلمنيهدون

أهلها.منالسلفوموقفوذمهاالبدعمنالتحذيرعلىالأدلة:الأولالمطلب

فيذلككانسواء!النيبهجاءمااتباعوالجماعةالسنةأهلمنهجقوامإن

الشبهاتواتباعالهوىمنالتحذيرجانبيغفلواولم،العبادةأوالسلوكأوالاعتقاد

الإنكاربأسلوبوالمحدثاتالبدعتجاهواحدةالسلفكلمةكانتلذا،والشهوات

والتنفير.والتحذير

أذكر،البدعبخطورةتشهدالتيالنصوصسبقماعلىزيادةالعلمأهلذكروقد

العجالة:هذهفيمنهاجملة

اللهقال،بأهوائهمويحرمونيحللونمنعلىتعالىالثهإنكارفيهاوردمامنهاا-

خرامؤقذاخقلقذاآثكدقياثيستئ!ئمتص!يضاتفوئوأؤ،):تعالى

!)1(.يقيحونلآآتكذقيآلئ!غلىيفزونآلذينإنآثكذباآط!غلقلتفتروأ

اثم)وعلا:جلاللهقالبه،يأذنلممادينهفيشرعمنعلىالإنكارومنها:2-

.161:الآية،النحلسورة()1
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دالجماع!الصهأملىهطئص

وجل:عزوقال!)1(.آلئةييماتا"ذنتتمتاآلذجمضينلفصلثزغوأيثئزبخؤأ..تفؤ

الآياتمنذلكغيرإلى!!)2(.تفتروتآلئ!غلىافتكئما؟تءآلتةفل)

منها.طرفسبقوقدالابتداعوذمالاثباعفيالواردة

ومن،اللهيشرعهلمماالثهدينفيالمحدثعلىووعيدتحذيرأيضاالسنةوفي

ذلك:

احمرتخطبإذا!هاللةرسول)كان:قالعنهماالثهرضيالثهعبدبنجابروعن

:ويقولومساكم،صبحكم:يقول،جيشمنذركأنهحتى،غضبهواشتدصوتهوعلاعيناه

بدعةوكلمحدلاقاالأموروذرمحمد،هديالهديوخيرواللةكتابالحديثخ!روفإنبعدأما

ف!لالة()3(.

منذلكغيرإلىرد()4(.فهومنهليسماأمرنافيأحدث)من!:النيوقال

ديث.حالأا

رضيعباسابنفهذاوعملا،قولاوطبقوهالتحذيربهذاالسلفأخذوقد

ه(.والتبدعداياكموالأثربالاستقامةغليكم:يقولعنهماالثه

بنهماموقال)6(،"كفيتمفقدتبتدعواولااتبعوالا!ه:مسعودابنوقال

)2(

)3(

!4(

)6(

.21الآية،الشورىسررة

.95الآية،يونسسورة

.وغيره867،:رقم،11)3/مسلمأخرجه

تخريجه.سبق

2(.عه)عنهاوالنهيالبدعفيوضاحوابن(،114:)رقمسننهفيالدارهيأخرجه

)رقم:العلمفيخيثمةوأبو(،511)2/الزهدفيوأحمد)315(،الزهدفيوكيعأخرجه

،11.)صعنهاوالنهيالباعفيوضاحوابن68-96(،)1/سننهفيوالدارمي54(،

الصحيح.رجالرجاله(:1/181)الهيثميوقال،وغيىهم
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علأ!العماال!نهئص"أووفط

القراءمعشريا:فيقولالحلقعلىفيقفالمسجديدخل)2(حذيفةكان)1(:الحارث

وشمالايميناأخذتمولئنبعيدا،سبقآسبقتملقدسلكتموهافلئن،الطريقاسلكوا

3(.بعيدالمضلالاضللتملقد

سنةواتباعأمرهفيوالاقتصاداللهبتقوى"أوصيكالعزيز:عبدبنعمروقال

وكفواسنتهبهجرتمابعدالمحدثونأحدثماوتركوسلمعليهالثهصلىنبيه

بدعةالناسيبتدعلمأنهاعلمثمعصمةالثهبإذنلكفانهاالسنةبلزومفعليكمؤنته

ماعلمقدمنسنهاإنماالسنةف!نفيهاعبرةأوعليهادليلهوماقبلهامضىقدإلا

القومبهرضيمالنفسكفارضوالتعمقوالحمقوالزللالخطأمنخلافهافي

كانواالأموركشفعلىوهمكفوانافذوببصروقفواعلمعلىف!نهملأنفسهم

إليه،سبقتموهملقدعليهأنتمماالهدىكانف!نأولىفيهكانواماوبفضلأقوى

عنهمبنفسهورغبسبيلهمغيراتبعمنإلاأحدثهمابعدهمحدثإنماقلتمولئن

مندونهمفمايشفيمامنهووصفوايكفيبمافيهتكلموافقدالسابقونهمفإنهم

فغلوا،أقوامعنهموطمحفجفوا،دونهمقومقصروقدمحسر،منفوقهمومامقصر

)4(."مستقيمهدىلعلىذلكبينوإنهم

بسنةمالفالعباد،الثقاتمن،الكوفيالنخعيعمروبنقيسبنالحارثبنهمامهو)1(

7366(.:)رقمالتهذيبتقريبانظر:هـ.65

سرصاحبوكان،الجليلالصحابي،اليمانيالعبسيجابربناليمانبنحذيفةهو)2(

)رقم:التهذيبتقريب:انظرهـ.36سنةالمدائنفيمات،المنافقينفي!اللهرسول!

.(117)2/الأعلام(،5611

والخطب(،)691الإبانةفيبطةوابن(،اه)صعنهاوالنهيالبدعفيوضاحابنأخرجه)3(

وغيرهم.(،464)3/تاريخهفي

،(1831،1833:)رقمالإبانةفيبطةوابن4612،:رقم(،18)5/داودأبوأخرجه)4(

3856(.:)رقمداودأبيسننصحيحفيالألبانيالشيخوصححه
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!الجماكلهال!دة!ورفطئص

نأآمنلاف!نيتجادلوهمولاالأهواءأهلتجالسوا"لا:قلابةأبووقال

)1(."تعرفونكنتمماعليكميلبسواأوضلالتهمفييغمسوكم

والتحذير،البدعتركعلىالحثفيآثارمنالسلفعنوردممايسيرجزءوهذا

فيمدونهومماوأصحابها،البدعةعلىالسلفنكيراشتدحتىبها،الانحرافمن

)2(.البدعفيالمصنفةالكتبوفيالسنةكتبمقدمة

مسلمكلعندفيهريبلامما:الدينفيوالإحداثالبدعخطورة:الثايئالمطلب

يقعالتيالمهالكمنذلكعنينشأوماومحاذير،مخاطرمنللبدعةماللحقمتبع

منها.لجملةعرضيأتيوفيمابها،واستهانالمحدثاتفيالولوجفيتمادىمنفيها

والسنة،الكريمالقرآنبنصوهذا:ضلالةبدعةكلأنسان:الأولالفرع

تغذقضاذا):يقولتعالىوالثه،الحقفهو!النيبه.جاءماأنوذلك،المطهرة

(31(.ضلالةبدعة)كل:د!قولهالسنةومن!،آلضقلإ؟آلختي

.!النياتباععنخروجالبدعةفي:اكفيالفرع

الله.رسولمحمدآأنشهادةتحقيقتنافيالبدعةهذهإن

التيالشهادةهياللهرسولمحمداوأنالثهإلاإلهلاأنشهادةأن:ذلكبيان

وعملاقولابتحقيقهاإلاحقيقةذلكيتمولا،الإسلامإلىفيهاالعبديدخل

هومحمدآأنيشهدأنهكما،الحقالمعبودهووتعالىسبحانهالثهأنفيشهدواعتقادا،

فيوضاحوابن(،71184/الطبقاتفيسعدوابن7193(،سننهفيالدارميأخرجه()1

لاوالآجري363،1364،:)رقمالإبانةفيبطةوابن48(،)صعنهاوالنهيالبدع

وغيرهم.(،411:)رقمالثسريعة

للشاطي،الاعتصامللطرطوشي،والبدعالحوادث،وضاحلابنعنهاوالنهيالبدعانظر:)2!

وغيرهم.،للسيوطيالابتداععنوالنهيبالاتباعالأمر

تخريجه.تقدم)دم(
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دابماكلةال!نةأوونطئض

علىالكلامتقدموقد،سواهأحددونوالدنيا،الدينأموركلفياتباعهيجبالذي

)1(.الاتباعذكرعندالأمرهذا

الدينفيالابتداعإن:الإسلامفيالطعنالبدعةمضمونإناكلث:الفرع

تعالىوالثهزعم،كماالبدعةبهذهكملوأنهيتم،ولميكمللمالإسلامأنيتضمن

آلإشقتمتكئمؤزصيسثيغضيئغقيكتمؤاتمضث؟ينكثملكتمأكقفمثآثتؤتم:)يقول

!)2(.ديتا

له.ولازم،الحالبلسانطعنفإنه،المقالبلسانطعنفيهيكنلموإنوهذا

أنهازعمتالتيالبدعةهذهإنحيث،!اللهرسولفيالطعنأيضايتضمنهومما

علمقديكونأنوإماجاهلآ،فيكونبها،يعلملم!الرسوليكونأنإما،عبادة

.جدآخطيروهذالبعضها،أوللرسالةكاتمآيكونوحينئذكتمها،ولكنهبها

إنهمحيثمن،عليهمالثهرضنوانللصحابةانتقاصآالابتداعفيإنوكذلك

.المتأخرؤنأحدثهالذيالأمرذلكجهلواأنهمأو،الشريعةمنشيئاكتموا

فقد،حسنةيراهابدعةالإسلامفيابتدعفن:اللهرحمهمالكالإماميقولهذاوفي

ينكتم!بتكتمأكضفثآتيؤتم):يقولاللهلأن؟الرسالةخان!محمدآأنزعم

ديناأ3(.اليوميكونفلادينايومئذيكنلمفما،الآية

إذاالإسلاميةالأمةإن:الإسلاميةالأمةلتفريقمتضمنةالبدعةإن:الرابعالفرع

،الآنالواقعهوكماشيئا،يبتدعوهذاشيئا،يبتدعهذاصارالبدعفيلهاالبابفتح

نإ):لنبيهتعالىاللهقال،فرحونلديهمبماحزبوكلمشتتةالأمةبذلكفتكون

)1(

)2(

)3(

الرسالة.هذهمن286صانظر:

.3الآية،المائدةسورة

.(1/62)لاعتصاماانظر:
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!العماعلأالصنهأووفصفط

ئتئئهمئمآلئ!إلىاأمئفتمإنضآ3جشتئفيياثثمثشتشيتغاؤكأئوأياتثمبقزفوأآثذين

قلآيآلشئئ!خآةؤقناتئايقاغشتزققةويآلخ!تيماخآةتن!تفغفونكأئوأتما

كا!)1(.يظقمون،ؤهثميثققاإ؟تخرى

بعضابعضهميكفروأحزابافرقابالبدعاللهيتعبدونالذينهؤلاءتجدولهذا

بالدين.والجهلالهوىاتباعمنشئههذاوكلبعضا،بعضهمويفسق

ثابتالإثمهذا:البدعةإلممادعاهمنكلوزروعليهآثمالمبتدعإنالحامس:الفرع

أجرهافلهحسنةسنةالإسلامفيسنمن):الصحيحالحديثفيوردكماللمبتدع

فيسنومنشيء،أجورهممنينقصأنغيرمن،بعدهبهاعملمنوأجر

ينقصأنغيرمنبعدهمنبهاعملمنووزروزرهاعليهكانسيئةسنةالإسلام

شيء()2(.أوزارهممن

علىالثهشرعهبماإلااللهيتعبدوألاكلهاالبدعمنالحذرالمسلمعلىفالواجب

حقيقة.إمامهليكون؟!رسولهلسان

)1(

)2(

.951،516الآيتان،الأنعامسورة

!ه.جريرحديثمن،1701:رقم75(،4)2/مسلمأخرجه
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دالعماكلةال!دةأوومطثض
ه

اكلثالمبحث

ومراتبهاوأنواعهاالبدعحكم

عنالصحيحالحديثفيجاءماالبابهذافيالأصل:البدعحكم:الأولالمطلب

()1(.ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةكلل!نالآمورومحدلاتإياكم):قالأنه!الني

وأالاعتقادفيكانتسواءضلالةبدعةكلأنواضحةدلالةالحديثففي

.العبادةأوالسلوك

هذامنفيظهررد()2(.لهومنهليسماأمرناليأحدث)منالآخر:الحديثوفي

يرقالقلبكانولوقصد،حسنعنولواللهدينفيشيءإحداثتحريمالحديث

.الشيطانعملمنهذالأن،عليهويقبللذلك

هذافيالواردةالأدلةلعموممطلقابالباعدفهيتعبدأنالعبدعلىيحرمهذاوعلى

)3(.الباب

حكمأنللقارئيتضحسبقماخلالمن:ومراتبهاالبدعةأنواع:الثافيالمطلب

والفعليةالقوليةللبدعشاملصاحبهاعلىمردودةوأنهابالتحريمالبدع

.والسلوكبالعبادةيتعلقماذلكفيويدخل،والاعتقادية

وغير،المكفرةالبدعفمنها؟واحدةمرتبةعلىليسأنهاأفادواالعلمأهلأنإلا

.المكفرة

منعقاباأشدوبعضهابينها،فيمامتفاوتةالبدعأنيبيناللهرحمهالشاطيفهذا

بالإضافةعظيمةكبيرةبدعة"كل:ذلكفييقولحيثبينها،التفاوتباعتباربعض

تخريجه.تقدنم(1)

تخريجه.سبق)2!

.(7891/!،95)5/عثبمينابنالشيخورسائلفتاوىمجموعانظر:)3(
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العماعةفىالصةأملفطئصه
إلىبعضهانسبإذاذكرناهلماعظمتوإنأنهاإلا،بالتشريعالثهحدودمجاوزة.إلى

منعقاباأشدبعضهاأنباعتبارإماوكبار،صغارمنهافيكونرتبها،تفاوتتبعض

)1(."المفسدةفيالمطلوبفوتباعتباروإما،دونهمماكبرعقابافالأشدبعض،

أصولفيمتبوعينإلىالمنتسبةالطوائفإن9:بقولهالإسلامشيخذلكويقرر

عظيمة،أصولفيالسنةخالفقديكونمنفمنهم،درجاتعلىوالكلامالدين

)2(...لمادقيقةأمورفيالسنةخالفقديكونمنومنهم

.(1/16)لاعتصاما!1)

31/348(.تيميةأبنفتاوىمجموع)2(
http://www.al-maktabeh.com



دالعماعةالصنلأأووخطنض
!

الرابعالمبحث

وسيئةحسنةإلىالبدعتقسيممنالسلفموقف

مماجعلهاأو،وسيئةحسنةإلىالبدعةتقسيمأنإلىالعلمأهلمنالمحققونذهب

تعضدهالذيوهو)1(صحيحنجيرتفسيمالتكليفيةالخمسةالأحكامعليهاتجري

الأدلة.عموم

مننصفهذا(،ضلالةبدعة)كل:الصحيحالحديثفيكماقالقد!النيفمان

ومنصاحبهاوضلالالبدعذمعلىدلالتهيدفعأنلأحديحلفلا،!اللهرسول

مراغم.فهودلالتهفينازع

منالجامعةالكلمةهذهيقابلأنلأحديحل"ولا:تيميةابنالإسلامشيخقال

:يقالأنوهوعمومهابسلب(،ضلالةبدعة)كل:قولهوهيالكليةص!اللهرسول

")2(.التأويلإلممامنهأقرب!الرسولمشاقةإلىهذافإن،ضلالةبدعةكلليست

بمنطوقهاكليةشرعيةقاعدة(ضلالةبدعة)كل:"وقولهحجر:ابنوقال

تكونفلا،ضلالةبدعةوكلبدعةكذاحكم:يقالفكأنمنطوقهاأماومفهومهان

هدى،)3(.كلهالشرعلأنالشرعمن

بيانفيبعضهمبهاتعلقالتيالأوجهبعضذكرقدالعلمأهلبعضوإنهذا

وسيئة.حسنةإلىالبدعةتقسيماستحسان

جهودبيانالمقصودوانماذلك،بمثلالاستدلالبطلانبيانهناالجالوليس

عموما.البدعمنالتحذيرفيالسلف

بعدها(.فما32-1/1)لاعتصاما(،ه585-279/!المستقيمالصراطاقنضاء:انظر(1)

(!195)2/المستقيمالصراطاقتضاء2()

25(.4)13/الباريفتح)3(
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دالعماعلأال!نةأولفطئصه
عام:بجوابالأدلةتلكعنيجابوقد

التقسيم،هذاإبطالعلىواضحةدلالة(،ضلالةبدعة)كل:!النيقولفيإن

الرواياتبعضفيكماالنارفيضلالةوكل،ضلالةوهيإلابدعةمنماوأنه

بالحسن.الوصفمعالضلالةيجتمعلاوعليه)1(،الواردة

ماوأبطلوا،المخالفينهؤلاءاستدلالعلىالردفيالعلمأهلتوسعوقد

)2(.مذهبهملنصرةبهتسمكوا

وشرمحمدهديالهديوأحسناللهكتابالحديثأصدقن)1:للحديثروايةففي)1(

النسائيأخرجهالنار(،فيضلالةوكلضلالةبدعةوكلبدعةمحدثةوكلمحدثاتهاالأمور

فيالألبانيالشيخوصححه.ا577رقم:2(،5)2/الخطبةكيفباب،العيدينكتابفي

1487.(.:)رقمالنسائيسننصحيح

فما35،321،32-0/!112الاعتصام(،585-795)2/المستقيمالصراطاقتضاءانظر:)2(

-01بعدها(0
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!البماعةال!نةأووئكلفط

الخامسالفصل

لذلكعمليةنماذجبيانمعوالتفريطالافراطبينتوسطهم

الوسطية.تعريف:الأولالمبحث

اللفة:فيالوسطيةتعريف:الأولالمطلب

ابنيقول،متقاربةمعانعلىتدلأصولوهيوسط،منأصلهاالوسطية

وأعدل،والنصف،العدل:علىيدلصحيحبناءوالطاءوالسينألواو:فارس

ووسطهأا(.أوسطهالشيء

)12.المحيطالقاموسوصاحب،الصحاحصاحبذكرهوهكذا

منها:أخرىلمعانالوستطكلمةوتأتي

والرديء)3(.الجيدبينأي:وسطشيءيقال-

)4(.وأفضله،خياره:بمعنىالشيءأوسط:ويقال-

المعاني.منذلكغيرإلى

القرآنفيالوسطكلمةوردت:ءالشرعاصطلاحفيالوسطيةثعريف:اكفيالمطلب

منعدةأمورعلىمعناهايدوروحديثآيةمنكثرفيالمطهيرةوالسنةالكريم

أهمها:

.(043)7/الثربلسانوانظر:(،801)6/اللغةمقاييسمعجم11(

.(504)2/الحيطالقاموس(،1671)3/الصحاحانظر:)2(

للفيوميالمنيرالمصباح4(،56)2/المحيطالقامرس(،311671/الصحاحانظر:31(

252(.)ص

.(1671)3/الصحاحانظر:)4(
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رالعماعةالصنةأملخطئص

تعالى:اللهقال؟والتفريطالإفراطبينوالتوسطوالخيريةالعدالةا-

تفسيرفيبيناذلكجاءكما،عدولاأي!)1(،ؤشالاأمةتجعلتكتمؤكذالك)

)2(.الآيةلهذهص!الني

)3(.والتفريطالإفراطبينالتوسطبمعنىالعلمأهلبعضوفسرها

ما،اللةسبيلفيللمإهديناللةاعدهادرجةمائةالجنةلي)إن!ةقولهذلكومن

الجنةأوسطلمانه،الفردوسلالم!ألوهاللةس!ألتم!اذا،وا!أرضالسماءبينكماالدرجتينبين

()4(.الجنة(علىأو

الثه)5(.رحمهحجرابنذكرهكماوالأفضلالأعدلهنابالأوسطوالمراد

وحافتيه.الشيءطرفيبينوماالطرفينبينما:وهي،الحسيةالوسطية2-

!إ6(.آتؤشطىؤآلطقؤةآلطقؤبغلقخعظوأ)وعلا:جلفولهذلكومن

منذلكغيرإلمما)7(.صلاتينوبعدها،صلاتينقبلهالأنالوسطىوسميت

المعاني.

عنيخرجلمالشرعيالاستعمالأنيتضحالشرعيةالنصوصهذهخلالومن

)8(.الشرعيالاصطلاحفيداخلةاللغويةفالمعاني،اللغويالوضع

)1(

)2(

!3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.431الآية،البقرةسورة

.4487:رقم(،172)8/التفسيرفيالبخاريأخرجه

-.شاكرأحمدطبعة-(142)3/البيانجامعانظر:

0927.رقم:1(،1)6/الجهادكتابفيالبخاريأخرجه

.(13)6/الباريفتحانظر:

238.الآية،البقرةسورة

192(.)1/كثيرابنتفسيرانظر:

2-23(.ا)صباكربممحمدللشبخالسنةأهلوسطيةانظر:
http://www.al-maktabeh.com



دالعماعهالصنلأأووثطئض
ه

الثايخأالمبحث

والتفريطالإفراطتعريف

فيالحدومجاوزةالتقدماللغةفيالإفراط:اللغةليالإفراطتعريف:الأولالمطلب

الأمر.

عنشيءإزالةعلىيدلصحيحأصلوالطاء،والراءالفاء9:فارسابنقال

عنه.وتنحيتهمكانه

تجاوزلا:أي،والفرطإياك:يقولونالأمر،فيالحدتجاوزإذاأفرط:قال!ثم

)1(.لماالقياسهووهذا،القدر

،أسرفالأمرفيوأفرط،والتقدمالإعجال:"الإفراط:الجوهريوقال

)2(."أمرتماعلىالزيادة:والإفراط

المعنىعنالاصطلاحيمعناهيخرجلااصطلاحا:الإفراطتعريف:اكفيالفرع

)3(.التقدمفيالإسرافعلىمعناهيدوربحيث،اللغوي

الشيءوإزالةالتقضير:اللغةفيالتفريط:اللفةفيالتفريطتعريف:اكيئالمطئب

مبهانه)4(.عن

فيهأه(.العجزوقدمضيعه:وفرطهالشيءفيفرطمنظور:ابنقال

النصوصفيالكلمةهذهتدور:الاصطلاحفيالتفريطثعريف؟اكيئالفرع

ء)6(.الشيعلىوالتقدم،والضياعالتقصيرعلىالشرعية

094(.)4/اللغةمقايي!معجم()1

.(1481)3/الصحاخ)2(

376(.)صللاصفهانيالقرآنغريبفيالمفرداتانظر:)3(

594(.)4/اللغةمقاييسمعجمانظر:)4(

375(.)7/العربلسان)5(

26(.)صالسنةأهلوسطيةانظر:)6(
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العماعهفىالصهأووخطئصكا

اكلثالمبحث

الأممبينالأمةهذهوسطية

بعامةومواقفهاومعاملاتهاوعبادتهاواعتقادهاالأمةهذهدينفيالناظرإن

ذلكوأن،الأمةهذهبهتتسنمالتيوالتوازنالاعتدالالشموليةالنظرةبتلكليدرك

الأمم.سائرعنتتميزجعلتهاالتيخصائصهاأهممن

.الإفراطأوالتفريطإلىوالشهواتالأهواءبهامالتالتيالأممبينوسطفهي

الأممبينعدةجوانبفيوسطاكونها.والاعتدالالتوازنهذامعالمأظهرومن

التالية.المطالبفيمنهطرفآسأذكرمماالاعتقاد،أممفي

الكافرةالأممفيالمتأملإن:اللةتوحيدبابليالأمةهذهوسطية:الأولالمطلب

؟البابهذافيالمتناقضالواضحالتباينليجدالكتابأهلمنهاوخاصة

الخالقوشبهوا،المخلوقبهايختصالتيالنقصبصفاتالثهوصفوا:فاليهود

تعبوالأرضالسمواتخلقلماصانهفقير،وإنه،بخيلإنةفقالوا:،بالمخلوق

أقوالهم.قبيحمنذلكغيرإلىالسبتيومفاستراح

فشبهوابها،يختصالتيالخالقبصفاتالمخلوقوصفواف!نهم:النصارىوأما

ثلاثة،ثالثالثهوإن،مريمابنالمسيحهوالثهإنقالوا:حيث،بالخالقالمخلوق

ويعاقب.ويثيب،ويرحمويغفرويخلقيرزقوأنهالثه،ابنالمسيحوقالوا:

عزالثهوحدوافإنهموالجماعةالسنةأهلعقيدةفيالمتمثلةالأمةهذهوأما

وأيشابههوأن،النقصصفاتجميععنونزهوه،الكمالبصفاتووصفوهوجل

فيلاشيءكمثلهليسوقالوا:،الصفاتمنشيءفيالمخلوقاتمنشيءيماثله

http://www.al-maktabeh.com



كادالجماعةالصهأووثطئص

)1(.أفعالهفيولاصفاتهفيولاأسمائهفيولاذاته

الأممعنوحكى،تعالىاللهفياعتقادهيجبماوتعالىسبحانهالثهبينوقد

المطلب.هذافيلهاأتعرضيجعلنيمما،البابهذافيالانحرافاتمنجملةالباطلة

التوحيدإن:وصفاتهواممائهاللةتوحيدفيوالجطعةالسنةاهلاعتقاد:الأولالفرع

الألوهيةمنبهيختصبماتعالمماالثهإفرادعلىقائموالجماعةالسنةاهلعند

لكلالمدبرالرازقالخالقهوالثهأنفيعتقدون،والصفاتوالأسماءوالربوبية

ينبغيكماالعلىوالصفاتالحسنىالأسماءلهوأن،حقآالمعبودهووأنهالأمور،

الأنبياء؟جميعدعوةوهي،عندهمالتوجيدحقيقةهووهذا،سلطانهوعظيملكماله

ؤآتجخيئواآلئةآغئذواابرشولأام!ئحئنفيتغتتاؤتقذ):تعالىالثهقال

فيقميميروأآلضققةجغقي!خقحتمىؤيتهمآلئةقذىمنقمتهمآلبهغوت

!)2()3(.!آثمكديىغقتةتكي!كأقآنظزوأآلأزضيى

إتةلأأنةوإتي!ئوحىإ؟رشولظينقتيلثينازشفتاؤتآ)؟سبحانهوقاد

)4(.!5قآغباولناتأإلأ

ذلك.علىأقوامهموقاتلواالتوحيد،إلىدعواكلهمفالأنبياء

بينالاعتقادبابفيالتوسطوهو،السبللأقومفهدواالرسلاتبعواالأمةفهذه

وجافي.غاليكل

حازممناليهودأنمضىفيماتقدم:دعالىالثهكوحيدمناليهودموقف:اكيئالفرع

)1(

)2(

)3(

)4(

.(14ص)تيميةلابنالكبرىالرصية16(،اط)5/68السنةمنهاجانظر:

36.الآية،النحلسورة

916(.)5/السنةمنهاجانظر:

25.الآية،الأنبياءسورة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالعماعهال!لهأثلخطثصه
التوحيد.بابفيالتقصيرفيالسبققصب

:البابهذافيموقفهمبهيتميزماأهمومن

اللهقال،الكريمالقرآنفيذلكوردوقد:الأصناموعبادةالأنداداتخاذأولا:

فتماضتا!غلقيعكفونقؤجمصغلتئتؤأقا2آتتخرإشزةيليتيؤتجؤرتا):تعالى

!و)1(.تخقلونقؤمإلبهتمقاكيقهر7اقيتهؤكقاإتها9ثتآتجغلآتمولمتىقائوأ

تج!ذاجمخلأخلئهؤمقتغلإ؟-منمويمىقوبمؤآتخذ)تعالمما:وقال

ؤ!ائوأآتخذوةشبيلأتثهد!يهثمؤلآئكيففثم،انهوترؤأالؤخؤازلةر

!!)2(.طيمين

ققائوأخؤارثهوتج!داجمخلأتهثمخرخقا2):أخرىسورةفيسبحانهوقال

)3(.!5قتديىموسىؤإتهإتهتمقذآ

عبدوااليهودأنالكتابأهلكتبعلىالمطلعونالعلمأهلنصوقد

)5(.القديمالعهدفيمسطرهوماوهذا)4(،الأصنام

والنقائص.المخلوقبصفاتاللةووصفبالتشبيهالقولثانيا:

ذلك:فيمواقفهمالكريمالقرآنفيسبحانهالثهذكرولقد

آثذيفقؤكآلئهشمغلقذا:وجلعزاللهقال!بالفقر:تعالىاللةوصفهمأ-

!)6(.ءغيحآاؤنخنققيرآلتةإلأئؤأقا

)2(

)!م(

)41

)5(

)6(

.138الآية،الأعرافسورة

.481الآبة،الأعرافسورة

88.الآية،طهسورة

247(.)3/الصحيحالجوابانظر:

246(.)صالسنةأهلوسطيةانظر:

.181الآية،عمرانآلسورة
http://www.al-maktabeh.com



عةدالعماال!ئ!كلصأووفط

تغلوتةيه!آلئ!ترآتقودؤقاقق)وعلا:جلقال:مفلولةيدهبأنلهومفهم2-

!)1(.قائوأيماؤئجئوأأثديهثمغفت

المخزية.مواقفهممنذلكغيرإلى

فيالنصارىضلتلقدكعالى:اللةتوحيدمنالنصرىموقف:الثالثالفرع

سوىماألوهيةوادعواربهمعبادةفيأشركواإنهبمحيثمبينا،ضلالاالبابهذا

هذافيموقفهمبهيتسمماأعظمومن،والفطرةللعقلمكابرةهذاوفي،الثه

:الباب

:النصارىفرقمنجملةعنمتحدثاتعالىاللهقالباظلق:المخلوقتشبيه(ولا:

()2(.ت!يتمآتنآثق!يميحهؤآلئةإنقالؤأآلذيف!قرثقذ)

إتيميقؤقاتقتؤسثايثآلئةإتقالؤأآثلأينثقذ،!قر):وجلعزوقال

متفؤكمروأآثذيفلتتشقيفوئوتغماينتفوألؤؤإنؤجمدإلهإلأ

!)3(.!يمضاا!ثغذ

!)4(.آلت!آثىآتتميميخلنضرىآؤقاتسب):أيضاوقال

زعموا:العلمأهلذكرهكماذلكومن:بالعقئمورميهوسبهالخالقتنقصلانيا:

ودخل،عظمتهكرسيعنالعرشمننزلكبيراعلواقولهمعنوتعالىسبحانهأنه

المشيمة،أطباقعلتهوقد،والدمالبولبينيتخبطأشهرتسعةوإقامامرأةفرجفي

إلىصارثم،الثدييمصصغيرارضيعادخل،حيثمنخرجثموالبطم،والرحم

)1(

)2(

)31

)41

.64الآية،المائدةسررة

.117،ية،المائدةسورة

73.الآية،المائدةسورة

.03الآية،التوبةسررة
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!الجماعهال!د5أوركافطئص
وصلبوه،قفاهوصفعوا،وجههفيوبصقوايديهوربطوا،خديهاليهودلطصتأن

أعفىوجرعوه،ورجليهيديهوسمرواالشوكمنإكليلاوألبسوه،لصينبينجهرا

.لآلاما

!!!لهالمسجودالمعبودوهوالعوالمأتقنتبيدهالذيالحقالإلههوهذا

ولاقبلهمالبشرمنأحدبهاسبهما،سبحانهدثهمسبةهذهإناللهولعمر

)1(.بعدهم

بمعرفةالتفردفيالفضيلةمنالأمةلهذهمامنصفلكليتضحالتقريروبهذا

الدين.أبوابسائروكذلك،وتعالىسبحانهاللهتوحيدفيالحق

الأنبياءقتلوااليهودإن:النبواتبابفيوالجطعةالسنةأهلوسطية:اكيئالمطلب

وجفوهموكذبوهم،الكبائربارتكابورموهم،الناسمنبالقسطيأمرونوالذين

اتباعهم.عنواستكبروا

الله،دونمنأربابآورهبانهمأحبارهمواتخذوافيهمغلوافإنهم:النصارىوأما

مريم.ابنوالمسيح

ووقروهم،وعزروهممنازلهمالأنبياءأنزلوافمانهم:الإسلاميةالأمةهذهوأما

لتهعبيدأجميعابهموآمنوا،وأطاعوهم،وأحبوهميكذبوهم،ولم،وصدقوهم

ابته،دونمنأربابآيتخذوهمأويعبدوهمولم،ومنذرينمبشرينرسلا،تعالى

يأتي.فيمابوضوحهذاوسيتبين

فيالمسلمينموقفالشرع!:حقهموإعطاؤهمالأنبياءبجميعا!انهم:الأولالفرع

الأطهار:أنبيائهتجاهعبادهبهالثهأمرالذيهوالبابهذا

278(.)2/القيملابنالشيطانمصايدمناللهفاتإغاثةانظر.)1(

278(.،52)2/الصحيحالجواب:وراجع
http://www.al-maktabeh.com



كاعلأدالعماالصهأملئصخط

ءاقنافوئؤأ)وجل:عزالثهقال:كلهمالمبالإيمانامروتعالىشحانهاللةان(ولا:

ؤآلأشتاطؤيغفوباؤإشخقؤإتهييلإترهؤإلىاترلؤتآإتتتااننركؤتآيآلق!

يئفؤاخل!ت!نئقزن،ريقؤمنآلنبيوتاويئؤقآؤجميمتىئويمتىاويئؤتآ

!)1(.!مشيمونتهرؤتخن

ءاتنكلؤآتمؤينونريم!ينإتي!اتركيتآآلرشو4اتنة):سبحانهوقال

شيغتاؤقائوأرشلإءيناخل!تيفئقئرن،ؤزشليماءؤكئييماءؤققبكيهءيآدت!

)2(.!آلتصمير!ؤإتيثزئتاغفراتكؤاطغتا

منأحداتتنقصلمالأمةهذهف!نتنقمهم:،،وعدموثعزيرهمالأنبياءتوقرثانيا:

ونفت،ونصرتهموعزرئهموقرتهمبل،الأمممنغ!يرهافعلكما،ورسلهاللهأنبياء

الكفرمن،عصمتهموأثبتت،ورسالتهمنبوتهمأوأشخاصهميقدحما.كلعنهم

الصغائر)3(.فيالوقوعفيالتعمدومنوبعدها،الرسالةقبلالكبائروارتكاب

حقأعطتالأمةهذهف!ن:ليهمالغلودوناللة(مرهالذيحقهمإعطاؤهم:لاك

ولابئ،مدحهمفيفيفرطوا،فيهمتغلولم،والمؤازرةوالحبالاتباعمنر!الني

توحيدتجريدمعوالنبوةالرسالةمنزلةبهمتجاوزلمبلالمعبود،الربمنزلنزلتهم

وتعالى.سبحانهدثهالعبادة

سيئةمواقفليهودكانلقد:ورسلهاللةانبياءمناليهودموقف؟اكيئالفرع

عليهم،الدافنوحقدهم،طويتهمخبثعنتنبئ،الصالحيناللهأنبياءمع

المخزية،المواقفتلكبينقدالكريمالقرآنأننجدولهذا،الحقلاتباعوبغضهم

ذلك:ومن

.136الآية،البقرةسورة()1

285.الآية،البقرةسورة)2(

353(.21/للسفارفيالأنوارلوامعانظر:)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!ا!ماكلةالعصمهأثلكافطثص
ؤرشليما-يآلث!تكفرونآثذيفإن):تعالىالثهقالالأنبياء:بينالتفريقاولا:

يتغضييؤت!فزيتغضيىئؤمنؤيفوئوئؤزشلإءآلت!تينئقئرفوأانؤيريذوئ

ؤاغتذتاخقاجآتبهعزونفئمكااؤلبكشييلأذالكت!قيتجذوأانؤئيريذون

!)1(.فهيتاهغذاتايفبهميرين

وعدمتضجرهمخلالمنواضحوهذانصرقم:وعدم،للأنبياءخذلهمثانيا:

أنبيائهم.معصبرهم

لمحتهاإنتموسىقالوأ)-:اليهودهؤلاءلسانعلى-تعالىاللهقال

/قإناجمثقامحرخوأقإنمتقاتخرجوأختىنذخلهالنؤإناتجثايىينقؤقا

!)2(.هذايخفوئ

قآذقمثلمحيقاذافوأمااتذانذخلهآلنإناتموسىقائؤأ):سبحانهقالثم

!!)3(.قيذوئقفتاإناققيلأانحاؤزئث

الأسفارفيمبثوثموجودوهذا:بالعظائمورميهمالأنبياءتنقصثالثا:

كفرالأطهارالأنبياءبهرمواماأنليجزمالنصوصلتلكالمطالعفإن،المقدسة

وإنالباطلفيوالتمادي،والبغضاءبالحسدقلبهشحنمنإلايقولهالاوزندقة

)4(.الحقعرف

الصالحين.اللهأنبياءفقتلواجزأتهمحتىالخبيثةالمواقفمنذلكغيرإلمما

هذافيالنصارىض!لمن:ورسلهالفةانبياءمنالنصارىموقف:الثالثالفرع

)1(

)2(

)ص!(

)4(

.155،151الآيتان،النساءسورة

.22الآية،المائدةسورة

.42الآية،المائدةسورة

.(46)صوافيلعليل!سلامالسابقةالأديانفيالمقدسةالأسفارانظر:
http://www.al-maktabeh.com



دالعماعلأال!نذأولفطئص

للقارئسيتبينمما،آخرينفيوالإفراطالرسلبعضفيالتفريطبينالجمعالباب

الموقف:لهذاالسريععرضيخلالمن

بينهم،فرقوابلالأنبياءيحميعالنصارىيؤمنلم:الرسلبجميعالإيمانعدماولا:

ؤزشلإ-يآلئ!يكفزونآثذيفإن):السابقةالآيةفيوجلعزالثهيقولهذاوفي

يتغضييؤت!فزيتغضيئؤينؤيفوئوتؤزشليماءآدئ!تإنيقترفوأانؤئيريذوئ

ؤاغتذتاخقاحفم!آثبهمزوناؤلبك!شييلأذالكتإنتئجذواانؤيريذون

!!)1(.مهيتاغذابايقبهميرين

نيفيالبابهذافيضلواالنصارىإن:والسلامالصلاةعليهعيسىليالفلوثانيا:

عبدوهحتيإياها،الثهأعطاهالتيمكانتهفوقورفعوه،السلامعليهعيسىالثه

يقؤقاتقثيثايثآلئةقائؤأ*إتآثلأين!قرثقذ):تعالىقالإلها،وجعلوه

يتفؤكقزوأآثذيفليتمممنتفوئوئغماتنتفوألؤؤإنؤجلإتهإلأإته

منها.طرفذكرسبققدالتيالآياتمنذلكغيرإلى)2(،اييؤ!!غذاصث

وهو،الدينأعظمفيالسابقةالأممبينالأمةهذهوسطيةيتبينالتقريروبهذا

ورسله.تعالىاللهأنبياءمنموقفهموفي،التوحيد

.515،151الآيتان،النساءسورة()1

73.الآية،المائدةسررة)2(
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!البماعةال!لهأثلفصائصه
الرابعالمبحث

الفرقبينوالجماعةالسنةأهلوسطية

فيجاءوماتعالىالثهكتابفيجاءبماالأخذوالجماعةالسنةأهلعليهالذي

سبقوقد،والسنةالكتابإلىذلكفيالمصيروأن،الدينمسائلفي!رسولهسنة

هذا.علىالكلام

مسائلفيالإنحرافمنالسابقةللأممبماتأثرواف!نهمالأهواءأهلوأما

ودين،علمكلأصلهيالعقلياتيجعلأنإلىللأهواءيميلمنفتجدالاعتقاد،

الدىين.أصلهيالقلبيةالإرادةعلىوالزكيزالنفوسرياضةيجعلمنومنهم

بالعقلفأخذواخير،بكلالجالهذافيأخذواف!نماوالجماعةالسنةأهلأما

أخرىجهةومن،الشرعيةالدلائلبهيوزنعائقايجعلوهولم،الشرعفيهوافقفيما

والسنة.للكتابالموافقةالشرعيةبالإرادةأخذوا

ووسطيته،الحقالمذهبفيهايظهرالتيالمسائلبعضسأذكرالمبحثهذاوفي

واعتداله.

منالمقصودعمومآ:الاعتقاد(بوابليوالجطعةالشةاهلوسطية:الأولالمطلب

فقد،الإجمالسبيلعلىالضالةالفرقبينوالجماعةالسنةأهلوسطيةبيانهذا

ذلك:ومنوسطيتهمفيهابينواالاعتقادأبوابمنعدةأبوابآالعلمأهلذكر

.والصفاتالأسماءبابفيالسلفقول-

والوعيد.والوعدوالأحكامالأسماءباب-

."القدر.بابفيالسنةأهلوسطية-

http://www.al-maktabeh.com



كا!العماكلهالصنةأفلفطئص

الصحابة.منموقفهم-

)1(.أمتهمنوالصالحين!النيتعظيممنموقفهم-

لكلليظهرالتفصيلمنبشيءوالصفاتالأسماءبابسأتناوليأتيوفيما

الغيب.أمورفيالخوضدونواعتدالهالسلفمذهبمزيةلبيب

والصظت.الأمماءثوحيدفيوالجطعةالسنةأهلوسطية:الثايئالمطلب

عليهالذي:والصفاتالأمماءكوحيدليوالجطعةالسنةأهلمنهجالةول:الفرع

بهوصفبمااللهيوصفأنوأئمتهاالأمةسلفقولجماعأن:العلمأهل

والتكييفوالتمثيلالتحريفعنذلكويصان،رسولهبهوصفهوبمانفسه

أفعاله،فيولاصفاتهفيولاذاتهفيلاشيءكمثلهليساللهفإن،والتعطيل

ممثلا،كانمخلوقاتهبصفاتصفاتهمثلومنمعطلا،كانصفاتهنفىفمن

تشبيه،بلاإثباتآ،إلمخلوقاتلصفاتمماثلتهاونفيالصفاتإئباتفالواجب

علىردفهذا!يفىب!بهمثلإتليسقا:تعالىقالكما،تعطيلبلاوتنزيها

والمعطلصنمايعبدفالممثل،المعطلةعلىردآلتصيز!آلشييغؤفؤ)،الممثلة

عدما)2(.يعبد

الاعتقاد.كمامسائل،فيتنازعبينهميحصللمعليهمالثهرضوانفالصحابة

بها،متمسكينللنصوصمستسلمينبل،كانواالأهواء،أهلمنالمتأخرينعندوقع

مسائلمنكثيرفيالصحابةتنازعؤقد:الأولالرعيلواصفاالقيمابنيقول

فييتنازعوالماللهبحمدولكنإيمانا،الأمةوكمل،المؤمنينساداتوهم،الأحكام

ماإثباتعلىكلهمبل،والأفعال،والصفاتالأسماءمسائلمنواحدةمسألة

وسطيةانظر:،والتفصيلبالدراسةالموضوعهذاباكريممحمدد.الشيخفضيلةتناولوقد()1

.(353452-)صالسنةأهل

.!(.ا"ه5)6/تيميةابنفتاوىمجموع)2(
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!العماكلةال!فةأوومطكلص

ولمتأويلا،يسموهالم،آخرهمإلىأولهممنواحدةكلمة،والسنةالكتاببهنطق

أمثالا،لهاضربواولاإبطالا،منهالشيءيبدواولمتبديلا،مواضعها،عنيحرفوها

حقائقها،عنصرفهايجبمنهمأحديقلولموأعجازها،صدورهافييدفعواولم

والتعظيم،بالإيمانوقابلوهاوالنسليم،بالقبولتلقوهابلمجازها،علىوحملها

0)1(..واحد.سننعلىوأجروها،واحدآأمراكلهافيهاالأمروجعلوا

الذينالهدىأئمةبهقالبماقالواب!حسانبعدهمجاءومنالتابعونوهكذا

.!النيمندينهمتلقوا

إلىوانقسمواالبابهذافيانحرفواخلفالأولالرعيلهذابعدجاءثم

بعد.فيماعليهمالكلاموسيأتي،وممثلةمعطلة:شقين

والصظت.الأمماءكوحيدمنللسلفالمخالفينموقف:اكيئالفرع

التمثيل.وأهل،التعطيلأهل:رئيسينمذهبينفيالموقفهذايتجلى

ذلكمنالسلفوموقفمنها،لجملةوسأعرض،وأقوالهآراؤهمذهبولكل

الإيجاز.سبيلعلى

والصظت.الأمماءكوحيدمنالمعطلةموقف:الأولىالمسألة

،وفراغخلوعلىيدلماوهو،عطلمناللفةليالتعطيل:التعطيلتعريفأولا:

وكذلك،عطلتفقدراعبلاالإبلتركتومتى،معطلةودارالدار،عطلت:نقول

منها،يستقيلاأي!)2(،قيئرمغالل!):تعالىقال،منهايستقولمتوردلمإذاالبئر

أحد)3()4(.يردهاولا

.(94/)1الموقعينإعلام(1)

.45الآية،الحجسورة)2(

434(.)5/كئيرابنتفسيرانظر:)3(

351-352(.)4/اللغةمقاييسمعجمانظر:)4(
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دالعماكلةالصنؤأفلفطئص

الأسماءمنئعالىلثهيجبماونفيإنكارفالتعطيل؟الاصطلاحفيواما

ذلك)1(.بعضإنكارأووالصفات

الأسماءتعطيلعلىالمعطلةمذهبارتكزلقد:المعطلةمذهبحقيقةثانيا:

:درجاتعلىوهم،والصفات

وصفاته.الفهأسماءبنفييقولونفالجهمية

المعتزلة.وهمالصفاتونفيالأسماءإثباتمنهمآخرونويرى

.الصفاتوبعضالأسماءأثبتمنالبابهذافيوأمثلهم

الفرقإلىانتقلقدالمعلطةرأسوهمالجهميةمذهبأنواعلم

إلا،والماتريديةوالأشاعرةوالكلابيةكانعتزلةبعدهمجاءتالتي،الأخرىالكلامية

التعطيل،فيدرجاتفاتتفاوتالتجهماسميشملهاالتيالكلاميةالفرقهذهأن

ثلاثةوأنهمدرجاتهمتيميةابنالإسلامشيئبينوقد،بالعقلالمنقولومعارضة

:اصناف

سموهوإن،وصفاتهالثهأسماءينفونالذين)الخلص(الجهمية:الأولالصنف

ليسعندهمالحقيقةفيففومجاز،ذلكفيقالوالكنهم.الحسنىأسمائهمنبشيء

منكلم.ولا،سميعولاقادرولاعالمولابحي

لكن،الجملةفيالحسنىاللهبأسماءيقرونالذينالمعتزلةتجهماكيئ:الصنف

صفاته.ينفون

سلكومنوالكلابيةوالماتريديةالأشاعرةمنالمثبتونالصفاتية:اكلثالصنف

5(.)صهعثيمينابنللشيخالحمريةبتلخيصالبريةربفتحانظر:)1(
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!العماعةالصنةأووفطئص

)1(.الجهميةمنهجعلىالصفاتمنكثيراتأولواالذين،سبيلهم

ت))2(راسببنيمولىالسمرقنديصفوانبنجهمأصحابهم:الجهميةا-

وصفاته،اللهأسماءنفي:مقالاتهمأهممن،إليهنسبةبذلكوسمواهـ(،128

وغيرها)3(.،بالإرجاءوالقول،القرآنبخلقوالقول

وأظهرهأشاعهثم)4(،درهمبنالجعدشيخهمنالتعطيلمقالةالجهمتلقى

اهـ)5(.28سنةقتلحتىآراءهيبثوظل،دونهإليهذلكنسبحتى

قدهوكانوإنوغيرها،التعطيلمقالةأظهرالذيهولأنهإليهالفرقةنسبت

)6(.درهمبنالجعكمنأخذها

جهميكلمةأطلقواالثهارحمهمالسلفإنثم:الثانيالقرنفيظهورهاوكان

/"علىالعقلقدمأو،السمعياتمنشيئاأنكرأو،والصفاتالأشماءأنكرمنعلى

إلى،الشفاعةأنكرأو،الرؤيةأوالاستواءأثكرأو،مخلوقالقرآنإن:قالأو،الشرع

كانواالسلففإن:تيميةابنالإسلامشيخيقولولذلك،المسائلمنذلكغير

الآخرةفييرىلااللهص!ان،مخلوقالقرآنإن:وقالالصفاتنفىمنكليسمون

نفيفيوبالغ،والصفاتالأسماءنفيبدعةعنهظهرتمنأولجهمآفإنجهميآ،

لجابرللنقلالعقلموافقةفيوالمتكلمينالسلفمنهج373(،)6/الكبرىالفتاوىانظر:()1

7(.255/)ادريس

.(142)2/حجرلابنالميزانلانانظر:)2(

.(81؟)صللأسفرايينيالدينفيالتبصير21(،1)صالفرقبينالفرقانظر:انظر:)3(

موسىيكلمولمخليلايتخذلماللهأنزعم،ضالمبتدعوهو،التابعينطبقةفييعد()4

العلم.أهلعندمشهورةفيهوالقصةالنحريومبالعراقذلكعلىفقتلتكليما،

993(.11/للذهيالاغتدالميزانانظر:

335(.)7/للطبريوالملركالأممتاريخ338(،)1/للأشعريالإسلاميبنمقالاتانظر:)5(

35(.5)9/والنههايةالبداية2(،515/الفتاوىانظر:)6(
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دالعماكللأالصنةأثلفطئكل

والدعوةذلكإظهاربكثرةوالابتداءالنفيفيالمبالغةمزيةالبدعةهذهفيفلهذلك،

ذلك)1(.بعضنإلىسبقهقددرهمبنالجعدكانوإن،إليه

المعتقدفيآراءهالعلماءمنكثيرذكرلقد:صفوانبنجهمآراء:مطلب

عمومآ:

منآياقيثلاثوجدجهمآأن)2(الجهميةعلىالردفيأحمدالإمامذكرأ-

ؤفيآلسصتؤتفيآدثةؤفؤ)!)3(،شىب!كيتلإءليسقا:قوله:المتشابه

)5(.!تضزآلائذيىكؤفؤآلاثضزيىئحةئذلاا4(،)!آلأزضيى

تأويله،غيرعلىالقرآنوتأول،الآياتهذهعلىكلهكلامهأصلفبنى-

.!الثهرسولبأحاديثوكذب

عنهحدثأو،كتابهفينفسهبهوصفممابشيءالثهوصفمنأقيوزعم-

قولهعلىوتبعهكثيرا،بشرابكلامهفأضل،المشبهةمنوكانكافرا،كان،رسوله

دينووضع،بالبصرةعبيدبنعمرووأصحاب،حنيفةأبيأصحابمنرجال

الجهمية.

ليسيقولون!،لثىبهكيثلإءليسقاالثه:قولعنالناسسألهمف!ذا-

يخلوولا،العرشعلىهوكماالسبعالأرضينتحتوهوالأشياء،منشيءكمثله

.مكاندونمكانفييكونولا،مكانمنه

يتكلم.ولا،يتكلمولم-

.(21/911!الفتاوى(1)

.(01-ه401)ص(2)

.42الآية:الشورىسورة)3!

.3الآية:الأنعامسورة()4

.531:.الآبةالأنعامسورة)5(
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"الجماكلهالصنةأووخطئص

.الآخرةفيولاالدنيا،فيأحدإليهينظرولا-

بصفة.يعرفولايوصفولا-

بعقل.يدركولا،منتهىلهلاغايةلهولايفعلولا-

نوروهوكله،بصروهوكله،سمعوهوكله،علموهوكله،وجهوهو-

لهوليس،مختلفينبوصفينيوصفولا،شيئانفيهيكونولاكله،قدرةوهوكله،

ولاخفيفهوولا،شمالولايمينولا،جوانبولانواحيولا،أسفلولاأعلى

علىخطرماوكل،معقولولابمغلومهووليسقجسم،لهولالون،لهولا،ثقيل

خلافه.غلىفهوتعرفهشيءأنهقلبك

الجهم:عقيدةبيانفيالأشعريذكرهومما

شيء.اللهإنأقوللا:يقؤلالجهمكانحيث،وصفاتهالثهأسماءنفي-

.محدثاللهعلمإنأيضا:وقال

.القرآنبخلقالقول-

الفاعل.هووأنه،وحدهلقهإلاالحقيقةفيلأحدفعللاوأنهبالجبر،القول-

المعرفة.مجردهوالإيمان-

والنار)1(-الجنةبفناءالقول-

الملطي:ذكرهومما

.العرشعلىمستوياتعالىاللهيكونأنجهمأنكر-

كرسي.لثهيكونأنأنكر-

338(.21،2-134)1/الإسلاميبنمقالاتانظر:(1)
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دالعماعةالصنةخطنصأول
ه

.الأرضدونالسماءفياللهيكونأنجهمأنكر-

.الميزانأنكر-

.!!بهيبإن!يهزاقاتحمطينغقيتهتمؤإن):جهمأنكر-

.حجابوعلاجللثهلكونأنأنكر-

الدنيا.السماءإلىينزلتعالىالثهأنأنكر-

تعالى.الثهإلىالنظرجهمأنكر-

وبصر.سمعتعالىلثهيكونأنجهمأنكر-

افيرواح.يقبضالموتملكأنجهمأنكر-

ونكير.ومنكرالقبرعذابجهمأنكر-

يتكلم.اللهأنجهمأنكر-

تكليما.موسىكلمالثهأنجهمأنكر-

السماء.إلىاستوىالثهأنجهمأنكر-

النار.منيخرجونقومآوأن،الشفاعةجهمأنكر-

يد.لتهيكونأنجهمأنكر-

تفنيان)1(.أنهماوزعموالنار،الجنةخلقالثهيكونأنجهمأنكر-

مجملا:وأتباعهجهممعتقدفيثيميةابنالإسلامشيخذكرهومما

ولا،بفاعلليسالعبدإن:يقولمنوالأئمةالسلفمنيكنفلمقال:-

.(401ه-ااا)صوالردالتنبيهانظر:(1)
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!العماعةالصنهأملىمطئص

بنالجهمهوذلكإنكارعنهظهرمنوأول:قالثمقادر.ولامريد،ولامختار،.

)1(.وأتباعهصفوان

الثهيسمىأنينفيفكان،الصفاتتعطيلفيغاليأالجهموكانأيضا:وقال

ولاسميعآ،ولاعالمآ،ولاحياولا.شيئآ،يسمىفلاالعبدبهيسمىباسمتعالى

الجاز)2(.وجهعلىإلابصيرآ،

يبغض،أويحبأويقولأويتكلماللهيكونأنالجهميةفأنكرتأيضا:وقال

هيالتيالرسالةحقيقةبعضفأنكروا،الرسلبهاجاءتالتيصفاتهسائروأنكروا

الثه)3(.صفاتمنالرسالةفيمابعضوأنكرواالثهكلام

وأن،وأمرهخلقهفيحكمةدئهيكونأنينكرونوأتباعههووكانأيضآ:وقال

معها)4(.رحمةلامشيئةبمحضفعلإنما:ويقولون،رحمةلهيكون

بكلالإسلاميةالفرقفيأثرهبيانوسيأثيالجهميالفكرعنيسيرةنبذةهذه

وضوخ.

ت)عطاءبنواصلنحلتهممؤسسلاعتزالبذلكسموا:المعتزلة02-

،الكبيرةمرتكبفيلهمخالفتهبعد،البصريالحسنالإماممجلس،هـ(131

عنتنحىثم،كافرولامؤمنلاالمنزلتينبينمنزلةفيإنه:واصلقالحيث

يومئذمنولأتباعهلهفقيل،هذارأيهيقررجانباواعتزل،الحسنمجلس

)5(.المعتزلة

.(8/064!كماولفتاا(1)

.(8/064)وىلفتاا(2)

35(.5/)12الفتاوى)3(

.(046)8/الفتاوى(41

.(44-ه4/)1للشهرستانيوالنحلالملل(،411إصللبغداديالفرقبينالفرقانظر:51(
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دالعماعةالصنةلأووفطئص

فيجهممقالةأخذتالمعتزلةفمانالصفاتفيوأما،الأسماءإثباتوزعموا

على-المعتزلةأي-أجمعتؤقد:الحقيقةلهذهبياناالسكسكيقال،الصفاتنفي

والسمعوالفدرةكالعلم،قولهمعنوتعالىوجل،عزالثهعنالصفاتنفي

والبصر)1(.

حدعلىمذهبهممؤسسإلىنسبةبذلكسموا:نهجهمفجومنالأشاعرة3-

كانالذي،324()تالأشعريإسماعيلبنعليالحسنأبوالشيخزعمهم

ابنطريقةوسلط،غلطهلهتبينلماالاعتزالتركثم،معتزلياأمرهأولفي

مدهبإلىاللههداهثم،الآخرالبعضوأولالصفاتبعضفأثبت،)2(كلاب

لإماممتابعتهفيهماوذكر،والمقالاتالإبانةفصنف،حياتهآخرفيالسنةأهل

)3(.قالهمابكلوقوله،حنبلبنأحمدالإمامالسنة

أصحابه،بعضوقدماءالأشعريمعتقدبينالتفصيلينبغيالمقامهذاوفي

منهم.المتأخرينوبين

اللهصفاتيثبتونف!نهم،أصحابهبعضوقدماءالأشعريالحسنأبوأما

بل،وقدرتهبمشيئتهتتعلقبهتقوآافعالاللهبثبتوالمأنهمإلا،للمعتزلةخلافاتعالى

)4(.وقدرتهبمشيئتهيتعلقمماالأفعالغيرولا

فقدكمالالهأوجبإنوالحادث،للحوادثمحلالكانبهقامتلوقالوا:

.(444-ه/)1والنحلالمللوانظر:5(،)ص!.الأديانأهلعقائدمعرفةفيالبرهان()1

وربماالمعتزلةعلىالردفيالتصانيفصاحب،القطانكلاببنسعيدبنالثهعبدهو)2(

،(1/174)1النبلاءأعلامسيرانظر:.ومائتينالأربعينبعدمات،وافقهم

الحسنأبو.رسالةالأشعريالحسنأبيأطوارعنوانظر2(.ه)صالإبانةانظر:)3(

الثه.رحمهالأنصاريمحمدبنحمادللشيخ.الآشعري

.(525)6/الفتاوى:انظر(4)
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!العماعلأالص!أملخطئص

به)1(.وصفهيجزلمكمالآلهيوجبلمواننقص،وهوقبلهعدمه

مما،والعينواليدينكالوجهالجملةفييثبتونهاف!نهمالخبريةالصفاتوأما

والقدموالقبضةكاليمينالخبريةالصفاتمنالسنةفيوردماوأما،القرآنفيورد

يثبتونالمتكلمينأئمةبلةتيميةابنالإسلامشيخقاليتأولها،فأغلبهموغيرها

وأبيكلاببنسعيدكأبىطرقفيهالهمكانوإن،الجملةفيالخبريةالصفات

الباهلي،الحسنوأبيمجاهد،بناللهعبدكأبي:أصحابهوأئمة،الأشعريالحسن

،فوركبنبكروأبيالإسفرائيني،إسحاقوأبي،الباقلانيبنبكرأبيوالقاضي

بكروأبي،القشيريالقاسموأبي،شاذانبنعليوأبي،اللبانبنمحمدوابي

اللهشاءماالخبريةالصفاتمنيثبتمنإلاهؤلاءمنفماهؤلاء،وغيرالبيهقي

فيالتيالصفاتواما،القرآنصفة+فيكلإثبات:عندهمالمذهبوعماد،تعالى

يثبتها)2(.لامنومنهميثبتهامنفمنهمالحديث

.الصفاتنفواأنأسلافهمعلىزادواف!نهمالأشاعرةمنالمتأخرونوأما

والإرادةوالقدرةوالعلمالحياة:بسبعإلاالثبوتيةالصفاتفبيقولواولم،الخبرية

غيرها)3(.بعضهموزاد،والكلاموالبصروالسمع

الخبريةالصفاتأي-الصفأتهذهنفواوأتباعهالمعاليوأبو:تيميةابنوقال

والجهمية.للمعتزلةموافقة-

ذكرهكما،المعاليأبيقؤليأولوهونصوصها،تأويلأحدهما::قولان!مثم

الإرشاد.في

فيذكرهكما،المعاليأبيقوليآخروهو،الربإلىمعاني!اتفويض!:واكفي

.(51هك!96)6/الفتاوىانظر:()1

.(41-4/7418)الفناوى2()

358(.6/،4/841)الفتاوى:انظر)3(
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!العماتال!دةأووهطئص

النظامية.الرسالة

ه

هذهنفىالصريحالعقلإن:ويقولينفيها،منمنهمهؤلاءثم:قالثم

إثباتهاعلىلا،عقليولاسمعيدليللناليس:ويقوليقف،منومنهم،الصفات

والآمدي)1(.الرازيطريقةوهينفيها،علىولا

سأعرضيأتيوفيما،والصفاتالأسماءتوحيدفيالمعطلةأقوالمجملهذا

والمشبهة.الممثلةلقول

ف!نهممذهبهمأما:وألصفاتالأمماءثوحيدمنالممثلةموقفاكنية:المسألة

وهموهكذا.كبصرناوبصركسمعناوسمعكأيدينايدلهوقالوا:،التشبيهإلىمالوا

:صنفان

الروافض:غلاةمن)2(السبئية:الصنفهذاومن:بالمخلوقاظلقتشبيهاولا:

علىبالنارحرقهمحتىاللهأنتوقالوا:إلهأ،وجعلوه،بالته!هعلياشبهواالذين

ذلك)3(.

الرافضيالحكمبنهشامهؤلاء:أشهرومن:بالمخلوقالحالقكشبيهلانيا:

)5(.بالإنسانمعبودهشبهالذي

)4(

924(.)5/والنقلالعقلتعارضدرءانظر:()1

الله،أنت:!نلعليقالالذي،سبأبنالثهعبدإلىينسبون،الرافضةغلاةمنالسبئية)2(

الفرقبينالفرقانظر:.عظيماكيدال!سلاموكاد،الإسلامأظهرثميهودياوكان

233(.)ص

22(.ه)صالفرقبينانظر:"الفرق)3(

مجسماوكالظ،ومتكلميهمومشاهيرهمالرافضةكبارمن،الشيبانيالحكمبنهثامهو)4(

.(491)6/المبزانلسانانظر:مشبها.

84(.)1/للشهرستانيوالنحلالملل227(،)صالفرقبينالفرقانظر:)5(
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!العماعةال!نهأثلخطثص!
والصظت.الأمماءنصوصمنوالمخالفينالسلفموقف:الثالثالفرع

نأالسلفمذهب:والصفاتالأمماءنصوصليالسلفمذهب:الأولىاثلة

النصوصأثبتتهمافنثبتوالنفيالإثباتفيبهايعتصمالنصبهاوردالتيالألفاظ

فيوذلك،والمعانيالألفاظمنالنصوصنفتهماوننفي،والمعانيالألفاظمن

والتأويلالتعطيلأهلفارقواقدبذلكوهموغيرها،والصفاتالأسماءنصوص

المعنىيفوضوافلم،أخرىجهةمنوالتمثيلالتشبيهوأهلجهة،منالتجهيلوأهل

.المخلوقبصفاتالثهصفاتيكيفواولم،الصفاتنصوصمنالمراد

إلىالمتبادرالمعنىباعتبارلنامعلومةوالسنةالكتابنصوصظواهرأنواعلم

الكيفية.باعتبارلنامجهولةأيضاوهي،ومفهومة،الذهن

المعنىوهو،الأولالاعتبارعلىأماالاعتبار:لمجسبيختلفانوالجهلفالعلم

كماالصفاتأثبتواوأنهمذلك،فيالسلفمذهببيانالأولىالقاعدةفيتقدمفقد

فالواجب:اللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخقال!ي!،رسولهلهوأثبتهل!نفسهاللهأثبته

نفيتاه،ورسولهاللهنفاهوما،أثبتناهورسولهاللهاثبتهفماالبابهذافيينظرأن

النصوصأثبتتهمافنثبتوالنفيالإثباتفيبهايعتصمالنصبهاوردالتيوالألفاظ

)1(.والمعانيالألفاظمنالنصوصنفتهماوننفي،والمعانيالألفاظمن

التعطيل.أهلخالفواقدالإثباتبهذاوالسلف

بمعاينها.العلملابكيفياتهاالعلمفوضواإنمافهم

إلايعلمهالاكيفيةلهاالصفاتأنوذلك،الكيفيةوهو:اكيئالاعتبارعلىوأما

،للمخلوقاتالمشابخهةنفيمعالصفاتأثبتواقد!السلفف!نولهذا،تعالىالثه

حقائقفأثبتواالمئلى،للطريقةالسبيلسواءأصحابوهدى:الثهرحمهالقيمابنقال

554(.)2/السنةمنهاجانظر:!)1
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كادالعماعةالابدلأأوركطئص

مذهبين،بينمذهبامذهبهمفكان،المخلوقاتمماثلةعنهاونفواوالصفاتالأسماء

ولابحقائقهاالعلياوالصفاتالحسنىالأسماءلهيثبتونضلالتين،بينوهدى

كنههامعرفةإلىلناسبيللاكاندانلنفسهأثبتهاتعالىالثهف!نمنها،شيئآيكيفون

إليهلهمجعلولا،منهمأرادهولابذلكعبادهيكلفلمتعالىاللهف!نوكيفيتها،

سبيلا)1(.

والمشبهة.الممثلةمذهبالسلفخالفقدالاعتباروبهذا

السلف.إليهذهبماعلىالأدلةذكر:مطلب

المنقولمنوذلك،البابهذافيالسلفقررهماعلىكثيرةبراهيندلتلقد

:والمعقول

السلف.وأقوالوالسنةالكتابفمن:المنقولأما

ءايييماءلتدتزؤأئتركإليكانزتتةيهتحث):تعالىاللهقال:الكابأما

.(!آلألتضاؤئوأؤليتذكر

.!!تغقفوتثغل!تمغريافزقياناتجغفتةإنا):تعالىوقال

ؤتغفهتمإتحهثمئئركقايلنايرلتإيئآللأثحرإليكؤانرثتآ):تعالىوقال

!!.تتقكروئ

منه.فهمهبماالإنسانليتذكرفهمهإلىالوصولبمكنفيماإلايكونلاوالتدبر

ابندال!،فذبهبر!بنقفللللأكبرآنقزءانن!نزتاؤنفذ)نعالى:وفال

كانبلله،ميسرايكنلمالمخاطبيفهمهالابألفاظكانلوأنهومعلوم:القيم

)2("عليهمعسرا

83(./1)الصواعقمختصر:انظر(1)

.(1/95)الصراعقمختصر(2)
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رالعماعهال!نهأورمطثصه
!ي!تؤضذوأآلئ!غئيىجمندمنكأنؤتؤآثفزءانجيتذبزوناقلآ):تعالىوقال

علىوالمنافقينالكفارحضقدكانفإذا:تيميةابنقال،!هتحثيراآخيققا

يكونلا.فكيفومعرفتها،فهمهاوالمنافقينالكفاريمكنممامعانيهأنعلم،تدبره

لهم)1(.بينةمعروفةكانتمعانيهاأنيبينوهذا،للمؤمنينممكناذلك

السنة:منوأما

)وما:قالل!النيأن!ههريرةأبيحديثمن)2(صحيحهفيمسلمروىفقد

نزلتإلابينهمويتدارسونهاللهكتابيتلوناللهبيوتمنبيتفيقوماجتمع

الحديث....(الملائكةوحفتهمالرحمةوغشيتهمالسكينةعليهم

بقراءتهإلاذلكيتمولا،للقرآنوالمدارسةالذكرعلىحثالحديثففي

به.والاعتبارمعانيهوتفهم

،النبوةقبلبهايخاطبهمكانالتيبلغتهقومهخاطبقد!النيفإنوكذلك

خاطبقديكونأنفمحال،الكلمجوامعوأعطيوالبيانبالفصاحةاللهخصهوقد

وقوة،العلمقوةالثلاثالقوىلهاجتمعتقدوهو،معروفةغيربمعانيالناس

المراد.تبيينوقوة،البيانعلىالإرادة

.الصفاتنصوصبمعانيعلمناعلىتدلإنماالأدلةمنسبقمافكل

ليسقا:تعالىقولهمنها)3(:فكثيرةالكيفيةباعتبارلهاجهلناعلىالأدلةوأما

تعالى:وقوله،!تخفقلاكقنتخثقاقتن):تعالىوقوله،(شىبهكمتلإء

وقال،!5احأئحفوالةريكنؤلتم):تعالىوقوله،!شيياتةوتغقؤقل)

.(-157158)5/الفتاوى(1)

61926(.رقم)2(

.(01.إصللتميميالسنةأهلمعتقد26(،)صالمثلىالقواعدانظر:)3(
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عة!الجماالعصةأووكطئض

لكليسققاتقفؤ،):تعالىوقال،!!جمفمايإءيحيطوئؤلا):تعالى

.!5قشئولأغتهكأناؤلبككل.ؤآلتضزؤآتفؤاذآلشضغإنجمفؤييماء

إجماعا)1(فحواهعلىاتفاقهماعتبرحتىجدآفكثيرةالسلفأقوالمنوأما

:تقريرهسبقماعلىمنهم

أناإلااللهكتابمنسورةأنزلتما،غيرهإلةلاالذيوالثهمسعود:ابنقال

نأأعلمولو،نزلتفيمنأعلمأناإلاالثهكتابمنآيةأنزلتولا،نزلتأينأعلم

)2(.إليهلركبتالإبلتبلغهالقهبكتابمنيأعلمأحدآ

منآيةتفسيرعنمنهمأحديمتنعلموالتابعينالصحابةإن:تيميةابنوقال

منقطأحدقالولا،معناهيعلملاالذيالمتشابهمنهذه:قالولا،اللهكتاب

يفهمهاولامعناهايعلملاآياتالقرآنفيإنالمتبوعينالأئمةمنولاالأمةسلف

عنذلكبعضعلمينفونوإنما،جميعهم"والإيمانالعلمأهلولار!اللهرسول

فيه)3(.ريبلاوهذاالناسبعض

بنوالليثالئوريوسفيانأنسبنمالكسألت)4(:مسلمبنالوليدوقال-

.جاءتكماأمروهافقالوا:؟الصفاتفيجاءتالتيالأخبارعنوالأوزاعيسعد

كيف)5(.بلاجاءتكماأمرها:روايةوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)2/458(.اللطيفعبدلخالدوالجماعةالسنةأهلمنهجانظر:

5(.5)52رقمالبخاريأخرجه

بعذها(.فما492إصالحمويةالفتوىوانظر285(،)13/الفتاوى

وتسعينخمسسنةمات،الشام"أهلعالم،الدمشقيالعباسأبو،مسلمبنالوليدهو

.(1115/)1التهذيبتهذب21(،1)9/النبلاءأعلامس!يرانظر:.ومائة

فيوالصابوني(،151)3/التوحيدفيمندهوابن(،915)صالسنةفيالخلالأخرجه

وغيرهم.(،158)7/التمهيدفيالبرعبدوابن56(،)صالسلفعقيدة
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رالجماعهالصنةأووخطئص

علىردجاءتهكما!مروها-:!-فقولهم:تيميةابنالإسلامشيخقال

)1(.الممثلةعلىردكيف؟نجلا:وقولهم،المعطلة

تعالمما:قولهعن)2(الرحمنعبدأبيبنربيعةسئل:عيينةبنسفيانوقال-

مجهولغيرالاستواء:قال؟استوىكيف(!آشتؤىآتغزشيىغلىآلرخمن)

وعليناالمبينالبلاغالرسولوعلىالرسالةالثهومن،معقولغيروالكيف

)3(.التصديق

آتغزشيىغلقآلرخمن)اللهعبدأبايا:فقالأنسبنمالكإلممارجلوجاء-

قال:ثمالرحضاء،علاهحتىبرأسهمالكفأطرق؟استوىكيف!!آشتؤى

بدعة،عنهوالسؤال،واجببهوالإيمان،معقولغيروالكيف،مجهولغيرالاستواء

)4(.يخرجأنبهفأمرمبتدعا،إلاأراكوما

معقوذغيروالكيفمجهولغيرألاستواء:ومالكربيعةفقول:تيميةابنقال

ينفواولم،الكيفيةعلمنفواف!نماكيف؟بلاجاءتكماأمروها:الباقينلقولموافق

)5(.الصفةحقيقة

)1(

!2(

)3(

!4(

)5(

35(.4)صالحمويةالفتوى

المشهورالمدينةمفتيالتبمي،،القرشيعثمانأبو،فروخالرحمنعبدأبيبنربيعةهر

42(،5)8/بغدادتاريخانظر:هـ.136سنةماتالاجتهاد،أئمةمنوكان،الرأيبربيعة

98(.النبلاء.)6/أعلامسير288(،)2/الأعيانوفيات

فيوالبيهقي893(،)2/والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحفياللالكاثيأخرجه

وغيرهما.15،11)2/والصفاتالأسماء

فيوالبيهقي893(،)2/والجماعةالسنةاهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيأخرجه

البرعبدوابن(،-91)17السلفعقيدةفيوالصابوني(،515)2/والصفاتالأسماء

وغير!م.(،1511)7/التمهيدفي

35(.9إصالكبرىالحمويةالفتوى
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كا!العمامثةال!نلأأووكطئض

!بكلامرسولهيتكلمأوكتابتعالمماالثهينزلأنالمحالمن)1(:المعقولمنأما

الأمورأعظمفييبقىثم،للخلقهدايةيكونأنالكلابموهذاالكتاببهذايقصد

ف!نشيء،منهايفهملاالتيالهجائيةالحروفبمنزلة،المعنىمجهولضرورةوأشدها

ءايمشايقكالرج)تعالمما:قالوقدتعالىالثهحكمةتأباهالذيالسفهمكنذلك

2(.!)هآلحيهييرتيهتضآ

اتجاهاتظهرتلقد:والصظتايأمماءنصوصمنالمخالفينموقف:الثانيةالمسألة

،الآراءوتعددتذلكفيالمذاهبوتميزت،الصفاتنصوصحيالعدة

والسضة،الكتابعنلإعراضهموذلك،الصاعالسلفمذهببذلكنحالفين

ممناللهمعرفةعلموالتماسهم،والتابعينالسابقينطريقعنالبحثوتركهم

الثه:رحمهالقيمابنقال،إليهوتحاكمهمالعفلوبتحكيمهمالثه)3(،يعرفلم

البتة،لهمحيدلاخمسةمنلازملزمهبالعقلالوحينصوصعارضمنإن

نسبةوهو،تجهيلهاوإما،تخييلهاوإما،تحريفهاوإما،كتمانهاأو،تكذيبهاإما

علىيدلاللازموفساد،المركبوإماالبسيطإما:الجهلإلىلهاالمصدقين

اعتقدفقدظاهرهايخالفالعقلأناعتقداذاأنهالملازمةوبيان،الملزومفساد

فإن،أولابهجاءالرسولوأن،بلفظهايقرأنفإما،ومحالباطلظاهرهاأن

معانيهاأرادبأنهيقرأنفإما،بألفاظهاأقرصمان،مكذبفهوبذلكيقرلم

والخطاب،فيهاالتخييلاعتقادلزمهبذلكأقرفإن،لاأموحقائقها

أرادإنهيقولأنفإما،عليهدلتوماحقائقهاأرادبأنهيقرلموإن،الجمهوري

وظواهرهاحقائقهاخلافأراد:قالفإن،لاأووحقائقهاظواهرهاخلاف

يردلميقولأنفإما،ذلكيردلم:قالوإن،الباطلوالتأهـللالتحريفلزمه

3(.34-ه)صالمثلىالقواعد2(،50-791)صالكبىىالحمويةالفتوىانظر:(1)

.االآيةهود:سورة)2(

216(.)صالكبرىالحمويةالفتوىانظر:)3(
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!العماعةال!نهأثلكافطئص
:يقولأو،لهامعنىلاالتي،ا!لهملةالألفاظبمنزلةهيبل،أصلامعنىبها.

كلإلىذهبوقد،التجهيلهووهذا،يعرفهولايفهمهلامعنىبهاأراد

)1(.الناسمنطائفةالتقاديرهذهمنتقدير

،البابهذافيوالمذاهبالمقالاتلأصولرصدهذاالقيمابنكلامففي

يلي:ماإلىتفصلأنويمكن

تخييل.أصحابمذهب-

تمثيل.أصحابمذهب-

تأويل.أصحابمذهب-

)2(.التجهيلأصحابمذهب-

التخييل+(صحابمذهبأولا:

قواهمفيليسإذ،بالحقائقللخلقيفصحوالمالرسلأناعتقدواالذينوهم

الرسلبهأخبرتالذيوأن،المحسوسصورةفيالمقصودلهمابرزواوإنماإدراكها

به،أخبرواماتطابقلهحقيقةلاالآخراليوموعنوأفعالهوصفاتهوأسمائهاللهعن

.الأمثالبضربوتفهيم،وتخييلأمثالولكنه

عليه.الردعنتغنيحكايتهالمذهبوهذا

لاماوخيلواأوهمواالأنبياءيقولوا:أنإلىينتهونالذينفأما:تيميةابنقال

)1(

)2(

29(.179-ه)3/وانظر:(،4801)3/المرسلةالصواعق

الكبرىالحمويةالفتوى17/358(،45.4-16،443/.1-17ا13)5/الفتاوىانظر:

،(،4801179)3/المرسلةالصواعق97(،/)1الصواعقنحتصر281(،،52ه)ص

بعدها(.فما33)صالمثلىالقواعد
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!العماعلأال!لةأووكصأئص

)1(.والزندقةبالإلحادالمسلمينعندمعروفونفهؤلاءالأمر،نفسفيلهحقيقة

علىوأحاديثهاالصفاتآياتيجرونوهؤلاء:التمثيلاصحابمذهبثانيا:

المشبهة.هموهؤلاء،المخلوقينصفاتجنسمنظاهرهاويجعلونظاهرها،

،!تغقفونتغلبهثم):يقولثم،نعقلهلابمااللهيخاطبناأنمحالقالوا:

.!ءاتييماءلتاتزؤأا،!تتقكرونتغق!ثم)

أوجه:عدةمنوذلك،وباطلمنكرمذهبهمأنالسلفبينوقد

بهاالمراديكونفكيفبهاالمرادعنلهاوتعطيلالنصوصعلىجنايةأنه-

؟!لثىبهكمتلإءلثسقا:تعالىقالوقد،الشبيه

يحكمفكيفوالصفاتالذاتفيللمخلوقالخالقمباينةعلىدلالعقلأن-

بينهما؟التشابهغلىالنصوصبدلالة

منهاالسلففهمهلمامخالفالنصوصمنالمشبهفهمهالذيالمفهومهذاأن-

باطلا.فيكون

منها:أوجهعدةفمنشبهتهمعلىالردوأما

كمتلإءليسقا:نفسهعنقالالذيهوالآياتبتلكخاطبناالذيأنأ-

قلآ):فقالأندادالهيجعلواأوالأمثاللهيضربواأنعبادهونهى!،شىبلى

،!5تغقموتؤانئتمانذادايل!تخغفوأقلآ):وقال،!آلاقتاكيئ!تضتيرئوأ

بعضا.بعضهيصدقتعالىوكلامه

فيويختلفالأسماءفييتفقماالمخلوقاتفيتشاهدألست:لهيقالأن-ب

هذافيالمخلوقاتبينالتباينعقلتإذا:لهفيقالبلى،:فسيقول،والكيفيةالحقيقة

2(.15)1/والنقلالعقلتعارضدرء()1
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!العماكلكال!نةأووفطئص

أظهروالمخلوقالخالقبينالتباينأنمعوالمخلوقالخالقبينتعقلهلافلماذا

وأعظم.

فهم،المتكلمينمذاهبمنعرفقدماهذا؟التأويلاصحابمذهبثالثا:

خلافعلىتجريفيهاوالأحاديثالصفاتآياتإنوقالوا:ظاهرها،ينفون

لهصفةلااللهوأنقط،تعالممااللهصفةهومدلولالباطنفيلهاليسبلظاهرها،

بعضيثبتونأومنهما،مركبةوإماإضافيةوإماسلبيةإماصفاتبل،ثبوتية

فيبماالخبريةالصفاتمنويقرون،الصفاتدونالأحواليثبتونأوالصفات

الحديث.دونالقرآن

النصوصهذهعليهادلتصفةالأمرنفسفيليسأنهاعتقادهمذلكوسبب

انتفاءاعتقدوافلما،الكافرينمنإخوانهمفيهاشاركواالتيالفاسدةللشبهات

بإنمترددينبقوامعنىمنللنصوصبدلاذلكمعوكانالأمرنفسفيالصفات

صرفوبين-السلفطريقةيسمونهاالتيوهي-المعنىوتفويضباللفظالإيمان

طريقةقالوا:ولهذا،الخلفطريقةيسمونهاالتيوهيتكلفبنوعمعانإلىاللفظ

)1(.وأحكمأعلمالخلفوطريقةأسلمالسلف

مسلكين:للمعطلةأنهذامنفتبين

المعنى.تفويض.التأويل

فيالواردةالنصوصبأنالمذهبهذاأصحابهفعللالتأويلمسلكأما

ولممعانيبهاقصدولكن،الباطلالناسيعتقدأن!الرسولبهايقصدلمالصفات

بعقولهم،الحقفيعرفواينظرواأنأرادولكنعليها،دلهمولاالمعانيتلكلهميبين

وتكليفهم،امتحانهمومقصودهمدلولها،عنالنصوصتلكصرففييجتهدواثم

2http://www.al-maktabeh.com(.25-56ه)صالكبرىالحمويةالفتوىانظر:()1



دالعماكلةال!فلأأثلهطثض

الحقويعرفوا،ومقتضاهمدلولهعنكلامهيصرفواأنفيوعقولهمأذهانهمإتعاب

جهته.غيرمن

عنه،منزهالثهوأن،تشبيهالنصوصظاهرأناعتقادهمذلك:ليشبهتهم-

.الصفاتبهذهمتصفهومنالشاهدفينجدلأنا،الصفاتنفيمنهفلزم

بطريقتيهالمذهبهذابطلانالثهرحمهمالسلفبينلقد:منهمالسلفموقف-

علىالشرلبابفاتحالمسلكهذاأنوأوضحوا-المعنىوئفويضالتأويلأعني-

وقدوباطنا،ظاهرآللدينأنوادعوا،كليةوالعقائدالشرائعأولواالذينالملاحدة

الكئير.الشيءفيهوالانحرافالدينفيالفسادذلئأمنوقع

الإيجاز:سبيلعلىمنهاكثيرةأمورفييتمثلالمذهبهذاعلىوردهم

قائلهاوينسببها،الظنوشيءبالنصوصيتلاعبالمؤولأنبيان-أ

محاذيو:أربعةبينجمعفقد،والإضلالالضلالظاهرهبمابالتكلم

أولا.التشبيهففهم،وباطلمحالورسولهالثهكلامظاهرأناعتقاده-

علىمنهبناءحقائقهافعطل،التعطيلوهو:الثانيالمحذورإلىمنهانتقلثم-

سبحانه.بالربيليقولابهيليقلاالذيالفهمذلك

إلىالنصحالتامالبيانالكاملالعلمالكاملالمتكلمنسبة:الثالثالمحذور-

،البابهذافيالعبارةاجادواالمتهوكينالمتحيرينوأنوالرشاد،والهدىالبيانضد

ولا،النصوصبتلكالمتكلمعبارةأوهمتهماالباطلمنتوهملابعبارةوعبروا

.للناسأنصحأوأفصحأومنهاعلمكانواأنهميتضمنذلكأنعاقلكلعندريب

حرماتها.وانتهاكبالنصوصتلاعبهم:الرابعالمحذور-

الباطلة:اللوازممنالمذهبهذايلزمما-ب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!الجماعةالصدلأأووفطفص

لاالخلقلإضلالئعالمطاللهنصبهاقدوالسنةالكتابنصوصتكونأن-

وإرشادهم.لهدايتهم

رمزآإليهرمزبلبه،يفصحولموالصوابالحقبيانتركتعالىالثهأن-

وجهد.عناءبعدإلايفهملاإلغازاوألغزه

وظواهرها،حقائقهاالنصوصتلكمنيفهمواألاعبادهكلفقدتعالىأنه-

ذلك،علىتدلقرينةمعهالهميجعلولم،علبهتدللامامنهايفهمواأنكلفهمبل

منهيرادبمامخاطبتهمنعليهأيسربترجمةإلايفهمهلابماالرجلمخاطبةأنومعلوم

.بحالالكلامعليهيدللامامنهيفهمبل،ظاهرهمنهيفهمألا

وجوهتعددتوإن،الحقخلافظاهرهبمامتكلمادائماتعالممااللهيكونأن-

.الدلالات

،والإيمانالعلمأهلمنبعدهمومنوالتابعينالصحابةمنالسلفتجهيل-

هذهظواهرأنفهمواأنهمأو،حقهمفيورسولهالثهلمرادالفهمعدموإثبات

شمرحتى،للمسلمينالدينفيالنصيحةواجبعنقعدواثممرادغيرالنصوص

المخالفينوكفرواالجاهلينوعلمواالغافلينفأيقظواالمتحيرونالمتهوكونهؤلاءإليها

)1(.العالمينفيذلكوأشاعوا

الخراءة،حتىكلهالدينأمتهعلمص!النييكونأنالمحالمنأنهيعلمأن-ج

يقولونهماتعليمهميتركأندقتوإنالدينفيمنفعةفيهشيءكلوعلمهم

يبينلم!ع!النيأنيظنأنأيضاالمحالومن،ربهمفيبقلوبهمويعتقدونهبأسلنتهم

قصرواقرونهاوأفضلأمتهخيريكونأنأيضاالمحالومن،والتمامالبيانغايةذلك

بعدها(،فما،791)صالكبرىالحمويةالفتوىالردود:منسبقلماانظر()1

المثلىالقواعد(،-4،5253-489/)1الصواعقمختصر(،1-66168)5/الفتاوى
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!ابمام!هال!لهأووخطثص

عنه)1(.ناقصينأوفيهزائدينالبابهذافي

بعضيثبتممنالمخاطبكانإن:يقالفإنهشبهتهمعلىالردأماد-

كانوإنالأخر،البعضفيكالقولالصفاتبعضفيالقول:لهفيقال،الصفات

،الذاتفيكالقولالصفاتفيالقولإن:لهيقالالصفاتجميعينفيممنالمخاطب

تماثللاحقيقةبصفاتمتصفةفالذاتالذواتتماثللاحقيقةذاتلهكانفإذا

)2(.الذواتسائرصفات

حيث،المعطلةمسالكمنالثانيالمسلكوهو:التجهيلاصحابمذهبرابعا:

ورسولهالثهأرادمايدريولامعانيهاتعقللاألفاظالصفاتنصوصإنقالوا:

وهياللهإلايعلمهلاتأويلالهاأنونعلملها،معانيلاألفاظانقرؤهاولكنمتها،

ولاتمثيلافيهنعتقدلموردمامنهاعليناوردفلوو)حمعسق(،)كهيعص(بمنزلةعندنا

تعالى.الثهإلىعلمهونكلتأولهمنعلىوننكرمعناهنعرفولمتشبيها

الأسماءحقائقيعرفونيكونوالموأنهم،السلفطريقة!هذهأنهؤلاءوظن

معناها.يفهمونولا،والصفات

ونفيها:النصوصظواهرإثباتحيثمنطائفتانوهم

أحديعرفولاالظاهر،مدلولهاخلافالنصوصبهذهالمراد:تقول:الأولى

لاكمابها،الثهأرادماالأمةمنأحد!لاالصحابةولاالملائكةولاالأنبياءمن

الساعة.يعلمون

تأويلهيعلمفلاهذاومع،عليهوتحملظاهرهاعلىتجريبل:تقولاكنية:

2(.0-.ا79)صالكبرىالحمويةالفتوكماانظر:)1(

3-43(.ا)صالتدمريةفيذلكقفصيلراجع)2(
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دابماكلهال!نةأثلكطثص

أصلين:علىمذهبهمبنواوهؤلاء)1(.تعالىاللهإلا

المتشابه.من-وغيرهاوالمعادالصفاتنصوص-النصوصهذهأن:الأول-

تعالى.اللهلاإتأويلهيعلملاالمتشابهأن:اكيئ-

وبينواالمذهبهذابطلانالأمةسلفأوضحلقد.منهمالسلفموقف-

منبهاستدلواماعلىوردوا،السلفإلىنسبتهمنهمالمحققونوأنكر،عواره

.الشبهات

هذاعلىالسلفبهاردالتيالوجوهبعضأذكرالاختصارسبيلوعلى

المذهب.

السلفمذهبأنسبقمماتقدم:للسلفالتجهيلمذهبنسبةإنكار-(

نصوصعليهدلتالذيهذاوأنومعانيها،بألفاظهاالصفاتنصوصإئبات

القرآنألفاظ!اللهرسولعنأخذوافالصحابة:القيمابنقال،والسنةالكتاب

المعانييأخذون،بالألفاظعنايتهممنأعظمالمعانيبأخذعنايتهمكانتبل،ومعانيه

الألفاظإ2(.يأخذونثمأولا

الأخباربتواترالمذهبهذامنالسلفبراءةعلموقد:عثيمينابنوقال

العلمفوضواوإنما،والتفصيلالإجمالعلىالنصوصهذهمعانيبإئباتعنهم

بمعانيها)13.العلملابكيفياتها

الأولينالسابقيناستجهالإلممايفضيإليهمالقولهذانسبةإنثم

فييتبحروالم،العامةمنالصالحينبمنزلة،أميينقومآكانواأنهمواعتقاد،واستبهالهم

.(1/452)رضلتعاادرء:نظرا(1)

.33(29/)عقلصواانحتصر(2)

35(.)صالمثلىالقواعد)3(
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دالعمام!ةالصنهأثلخطئض

معانياستخرجواإنهمحيثالسبققصبحازواالفضلاءالخلفوأن،العلوم

ووحشيها.اللغاتوغرائبالجازاتبأنواعحقائقهاعنالمصروفةالنصوص

طريقةإن:السلفقدريقدرلمالأغبيا?لحنبعضقالأنهذاعنونتج

وأحكم.أعلمالخلفوطريقةأسلمالسلف

نإ:يقولونمنهمكثيراأنوذلك:التناقضفيوقعواأنهمبيان-ب

بهذاتأويلآلهاإن:قولهممعمراد،فظاهرهاظاهرها،علىتجريالصفاتنصوص

:ويقولونتأويلالهايثبتونفكيفبئن،تناقضوهذاتعالمما،الثهإلايعلمهلاالمعنى

تأويلها؟بعلممنفردوالربمرادمنهاالظاهروهذاظاهرها،علىتجري

دونبهاوالتعبذللتلاوةأنزلتإنماالبابفيالواردةالآياتأنظنهم-ج

تعالى؟الثهقال،القرآنلصريحمناقضوهذافيها.،والتفكروتدبرهامعانيهاتعقل

)1(،!!آلأثتتاؤلوأؤلتتذكزاتيإءقيلتابزؤأئتركإليكانرتتةيهتنث)

وقال!)2(،!اققائقآففوبغلقاشآثفزءاتتتذبزوناقلآ):تعالىوقال

آخيققالمحيإتؤضذوأآلئ!غتيرجمندمنؤتؤكأنآتفزءانيتذبزوناقلآ):تعالى

!!)3(.تحثتزا

وإلاكله،بتدبرهإلايكونلاعنهالاختلافنفيأنومعلوم:تيميةابنقال

تدبر)4(.لمايتدبرلممامخالفةبنفيالحكميوجبلابعضهفتدبر

لاكلامآأنزلالثهيكونأنيجوزلاإنه:تيميةابنالإسلامشيخقال-د

يقوليكما،معناهيعلمونلاالأمةوجميع!الرسوليكونأنيجوزولا،لهمعنى

.92:صسورة()1

.42الآيةمحمد:سورة21(

82.الآيةالنساء:سورة)3(

3(.131/70الفتاوى(4)
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!الجماكلةال!د5أووخطثص-!
معنىفإنخطأ...بأنهالقطعيجبالقولوهذا،المتأخرينمنيقولهمنذلك.

يمكنمماالقرآنجميعأنعلىالسلفوأقوالوالسنةالكتابمنالكثيرةالدلائل

به)1(.القطعيجبمماوهذا،وتدبرهوفهمهعلمه

يقصد!ث!بكلامرسولهيتكلمأوكتابتعالىاللهينزلأنالمحالمنهـ-

وأشدهاالأمورأعظمفييبقىثم،للخلقهدايةيكونأنالكلاموهذاالكتاببهذا

منذلكفمانشيء،منهايفهملاالتيالهجائيةالحروفبمنزلة،المعنىمجهولضرورة

ئمايئةوقياخيهقتيهتنثالر):تعالىقالوقدتعالىاللهحكمةتأباهالذيالسفه

!)12.خييرهخيهيوثذنمنفصقث

قولفعلى:تيميةابنالإسلامشيخذكرهماالباطلالقولهذالوازممن-و

هذهمنعليهماللهأنزلمامعانييعلمونلاوالمرسلونالأنبياءيكونهؤلاء

بهاللهوصفمافيكونوحينئذ،الأولونالسابقونولاالملائكةولا،النصوص

يقولونبل،معناهالأنبياءيعلملا،نفسهبهالثهوصفمماكثيرأوالقرآنفينفسه

أنزلاللهكانإذوالأنبياء،القرآنفيقدحهذاأن.ومعلوم..معناهيعقلونلاكلامآ

وأن،المبينالبلاغيبلغأنالرسولوأمر،للناسوبياناهدىجعلهأنهوأخبرالقرآن

وهو-فيهمافأشرفهذاومع،وعقلهالقرآنبتدبروأمر،إليهمنزلماللناسيبين

وأ،عليمشيءبكلوهوشيء،لكلخالقاكونهعنأوصفاتهعنالرببهأخبرما

أحديعلملا-الآخراليومعنبهأخبرعماأووتوعد،ووعد،ونهىأمركونهعن

بلغولاإليهمأنزلماللناسبينالرسوليكونولايتدبرولايعقلفلا،معناه

)3(.المبينالبلاغ

.(1/593)7وىلفتاا(1)

.االآيةهود:سورة)2(

2http://www.al-maktabeh.com(.20-ه1145/والنقلالعقلتعارضدراء)3(



!الهماعةالصنهأووخطئض

بعدقالحيثتيميةابنالإسلامشيخذكرهماأيضاالباطلةلوازمهمن-ز

والبيانالهدىلباب(سدآالمفوضةكلامأيأالكلامهذافيبقى:السابقاللازمبيان

لاطريقنافيوالبيانالهدىإن:ويقوليعارضهممنلبابوفتحآالأنبياء،جهةمن

مايعلموالموالأنبياء،العقليةبالأدلةونبينهنقولمانعلمنحنلأناالأنبياء،طريقفي

أنهميزعمونالذينالتفويضأهلقولأنفتبين،مرادهميبينواعنفضلا،يقولون

والإلحاد)1(.البدعأهلأقوالشرمنوالسلفللسنةمتبعون

التالي:النحوعلىالمقدمتينعلىفالردبشبهتهميتعلقماأما-

المتشابه،منوالمعادالصفاتنصوصأنادعاؤهموهي:الأولىالمقدمةأما-

منها:كثيرةوجوهمنباطلةمقدمةفهي

وصفاتهوأسمائهاللهعنخبرالقرآنأنالمعلوممنإنه:لهميقال:الأولالوجه

أهلوعاقبةالإيمانأهلعاقبةوبيان،والقصصوالناروالجنةالآخراليوموعن

فسائر-معناهأحديعلملاعندهموهو-المتشابهمنكلههذاكانفإنالكفر،

مكابرةهذاأنومعلوم،الأمةمنأحدولاالرسوللامعناهأحديعرفلاالقرآن

.ظاهرة

فإني:تيميةابنقال،الأمةوسلفالأئمةعليهماخلافهذاأن:الظيئالوجه

جعلأنهغيرهولاحنبلبنأحمدلاالأئمةمنولاالأمةسلفمنأحدعنأعلمما

اللهأسماءوجعلوا،معناهأحديعلمأنونفى،الآيةهذهفيالداخلالمتشابهمنذلك

لاكلاماينزلالثهإنقالوا:ولأ،يفهملاالذيالأعجميالكلامبمنزلةوصفاته

)2(.صحيحةمعانلهاكلماتقالواوإنما،معناهأحديفهم

.(1/502)ضلتعارادرء(1)

.(592-31/492)وىلفتاا(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماعةالصعنةأووكطئص

لهم؟فيقالالثه،إلاتأويلهيعلملاالمتشابهأنوهي:الثانيةالمقدمةأما

وبينالقه،إلاتأويلهيعلملاالمتشابهقولنا:بيننفرقأنيجب:الأولالوجه

الله.الامعناهيعلملاالمتشابهقولنا

هوهنابالتأويلوالمرادالثه،إلاتأويلهيعلملافالمتشابه،فصحيحالأولأما

الكريم.القرآناستعمالهوكماالأمرإليهايؤولالتيالحقيقة

يطلقونالمخالفونوهؤلاء:الثانيالوجهفيبيانهوسيأتي،فباطل:الثافي(ما

إلا،عليهتدلعمرانآلآيةأنويزعمون،الثانيالمعنىبهاويريدونالأولىالعبارة

إذاالأمرإليهايؤولالتيالحقيقةبمعنىيكونعمرانآلآيةفيالتأويلمنالمرادأن

ومن،الجلالةلفظعندالوقفالجمهورقراءةكانتولذا،بعلمهاللهيختصمماكان

العلماءيكونوعليهوالبيانالتفسيربمعنىعندهالتأويلكانالعلماءمنالوقفترك

)1(.والبيانالتفسيربمعنىالذيالتأويليعلمونالعلمفيالراسخون

أحديقللمتقديركلوعلىبالمتشابهالمرادفيالناساختلفقد:الثايئالوجه

وهو،بيانإلىاحتاجماأنه:المتشابهتعريفاومن،معناهأحديعلملاالمتشابهإنمنهم

به.مقطوعآيكنلموإنالمعنىمعلوموهذا،وغيرهأحمدعنمنقول

عنمنقولوهو،المعانيمنوجوهااحتملماالمتشابه:قولهمأيضآذلكومن

سبق.ماجنسمنأيضاوهذا،الشافعي

منذلكغيرإلىمعانيها،معلومةوهيوالأمثالالقصصهوالمتشابه:وقيل

)2(.التعاريف

ظاهرهعنالكلامصرفهوالآيةفيالمذكورالتأويلإنقيللو:اكلثالوجه

347(./)1كثيرابنتفسير592(،/)13الفتاوىانظر:(1)
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!العماعةالصةأورلمحائض

نأللجهميةتسليمهذافيلكانئعالى،الثهإلايعلمهلاوأنه،ظاهرهيخالفماإلى

السلفمذهبهذاوليسالثه،إلايعلمهلاذلكلكندلالتها،يخالفتأويلاللآية

قراءةوعندهمفيها،التوقفلاوردهاالتأويلاتهذهنفيمذهبهموإنما،والأئمة

يلحدولاتحرفلا،المعانيعلدالةجاءتكماوتمرتفسيرهاوالحديثايلأية

فيها)1(.

يقولمنبعضأنوهوأمربقي:عليهمالسلفوردالمفوضةشبهةكبيه:

السلفعنرويبماوتعلق،الشبهاتببعضتشبث-،تفويفالمعاني-بالتفويض

إليه.ذهبناماعلىتدلإنهافقالوا:،بعضهذكرتقدممما

التالية:بالأموراستدلالهمذلكمنوالحاصل

.النصوصإمرار-

.النصوصتفسيرنفي-

.السكوت-

.النصوصعنالمعانينفي-

ذلئا)2(:عنوالجماعةالسنةأهلأجابوقد

شيخقالفقد،جاءتكماممروها:السلفبعضبقوليتعلقماأماا-

قدالقومكانولو،الصفةحقيقةينفواولمالكيفيةعلمنفواف!نما:تيميةابنالإسلام

غيرالاستواءقالوا:لما-بالثهيليقماعلى-لمعناهفهمغيرمنالمجردباللفظآمنوا

358،/79،217،/69216،/)13الفتاوى92(،ا)صالكبرىالحمويةالفتوىانظر:(1)

الاستدلالمتهج34-35(،)صالمثلى82(،-الفواعد؟)1/الصواعقنحتصر4(،204-53

بعدها(.فما)2/944حسنعليلعثمان

بعدهاإ.فما353)صالقاضيلأحمدالتفويضأهلمذهب:ذلكتفصيلانظر)2(
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دالعماعهال!صئهأووفطئص

الاستواءف!نكيفبلاجاءتكماأمروهاقالوا:ولما،معقولغيروالكيف،مجهول

المعجم.حروفبمنزلةمجهولابلمعلومايكونلاحينئذ

وإنما،معنىاللفظعنيفهملمإذاالكيفيةعلمنفيإلىيحتاجلاف!نهوأيضا

.الصفاتأثبتتإذاالكيفيةعلمنفيإلىيحتاج

هيماعلىدلالتهاإبقاءيقتضيجاءتكماأمروها:فقولهموأيضا:قالثم

نأالواجبلكانمنتفيةدلالتهاكانتفلو،معانيعلىدالةألفاظجإءتفإنها،عليه

نأاعتقادمعلفظهاأمرواأومراد،غ!يرمنهاالمفهومأناعتقادمعلفظهاأمروا:يقال

،جاءتكماأمرتقدتكونفلاوحينئذ،حقيقةعليهدلتبمايوصفلاالله

)1(.القولمنلغوبثابتليسعماالكيفنفيإذكيف،بلاحينئذ:ولايقال

وقوله::تيميةابنقالفقديفسرواه،ؤلم:السلفبعضبقوليتعلقماأما2-

بخلافالصفاتتفسيرابتدعواالذينوالمعطلةالجهميةتفسيربهأرادتفسيرغير.من

)2(.الإثباتمنوالتابعونالصحابةعليهكانما

ثموالسنةالكتابفيبماأفتواؤلكن:السلفبعضبقوليتعلقماوأما3-

31(.903-ه)صالكبرىالحمويةالفتوى)1(

أجابفقد،معلومالقرآنفياللفظهذاورودأنمعلونم(لاستواء:قولهمعنى:قيلف!ن

!؟علمقدالساثلف!ن،الحاصلتحصيلبابمنهذاف!نضعيفهذا:بقولهتيميةابنعنه

ولا!،القرآنفيالاستواءذكريقل:فلموأيضا،الآيةتلاوقدالقرآنفيموجودهذاأن

يخبرلم،معلومأنهالمفردالاسمعنفأخبر،معلومالاستواء:قالو)نمابالاستواء،اللهاخبار

-،مجهولالاستواءمعنى:لقالذلكأرادفلو،مجهولالكيف:قالفقدوأيضا،الجملةعن

بكيفيةاالعلمإلاينففلم،معلومغيرالاستواءبيانأو،مجهولالاستواءتفسيرأو

الفتاوى.نفسهبهاللهوصفماجميعشأنوهذاالاستواء،بنفسالعلملاالاستواء،

/13(.-903.)31

333http://www.al-maktabeh.com(.)صالكبرىالحمويةالفتوى)2(



!الدماعةال!نةأوولمضائص

هوالسلفعنالمأثور:يقولونإنهمثم:تيميةابنالإسلامشيخقالفقدسكتوا؟

عنوالوقوف،بظاهرهالإيمانإلىوالمصيرذلك،تأويلفيالخوضعنالسكوت

حقيقةعلىورسولهالثهينبهناولمبرأينا،الثهكتابفينقولأننهيناقدلأنا،تفسيره

أحد،كلبهيؤمرممافهذايعلملاعمايسكتالرجلكونأما:فيقالذلك،معنى

لمكانوإذاوتأويلها،وتفسيرها،الآيةمعنىيعلموالمأنهميقتضيالكلامهذالكن

)11.بالآيةأريدمايعلملاشاذكلاموهو،بذلكعلمهمعدمفمضمونهلهميتبين

وأ،بجلالهيليقإتيانايأتيالذيهوالرب:يقالأنبينوفرقأيضا:وقال

اسكت،:يقولبلبأحدهمايجزملامنفكثير،أمرهأويأتيهوهلندريما:يقال

:يقولهو...لكن،أسلملهفالسكوتيعلمامنأنريبولا.أسلمفالسكوت

الرسولولاهذا،أوهذابهالمرادمايدرونلا،كذلككانواالأمةوجميحالرسولإن

يسكتأنيسعهوكانبه،لهعلملابمامتكلممبطلهذافقائلذلك،يعرفكان

يجبكماالسكوتعليهميجبجهالكلهموالأئمةالرسولبأنيجزملاهذا،عن

)2(.عليه

سكتعماسكوتمنهالمقصودأنعلىيدلممانفسهالأثرآخرفيسبقوما

يقولهذاوفي،وتفسيراتهمالبدعأهلمفالاتمنبماحسانوالتابعونالصحابةعنه

ولا،وقدرتهوعلمهوكلامهوصفاتهاللهأسماءفييتكلمونالبدعأهل:مالك

ب!حسان)3(.لهموالتابعونالصحابةعنهسكتعمايسكتون

سئلأنهأ!دالإمامعنجاءفقد،النصوصعنالمعانيبنفييتعلقماوأما4-

الدنيا(،السماءإلىليلةكلينزلوتعالىتباركالثه)إن:ثروىالتيالأحاديثعن

.(914-61/814)وىلفتاا(1)

.(44-5112/)16الفتاوى)2(

154(.)1/المحجةبيانفيالحجةانظر:)3(
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دالعماعهالصنةأملفطئص

ونصدقبهانؤمنأحمد:الإمامفقال،أشبههوما،قدمهيضحالثهوإنيرى،الثهوأن

)1(.معنىولاكيفولابها

إلمماوالمنتسبون:قالحيثتيميةابنالإسلامشيخذكرهماذلكعنوالجواب

بمايتمسكون،القسمينيعمالتأويللفظجعلواالذين،وغيرهمالحنابلةمنالسنة

ولاكيف.ولا:حنبلروايةفيأحمدقولمثل،المتشابهفيالأئمةكلامفييجدونه

غيرفيهذابخلافصريحأحمدوكلاممعناها،نعرفلاأنامرادهأنظنوا.،معنى

علىالقرآنيتأولونالذينونحوهمالجهميةتأويلاتينكرإنماأنهبينوقد،موضع

متشابهمنأنكرتهفيماوالجهميةالزنادقةعلىالردفيكتابهوصنف،تأويلهغير

اللهمرادغيرعلىالقرآنتأويلعليهمفأنكر،تأويلهغيرعلىوتأولتهالقرآن

كيفية،يثبتونوالمكيفونكذا،الآيةهذهمعنى:يقولونتأولوهإذاوهم،ورسوله

هؤلاءقولأحمدفنفى،الربصفاتمنبهأخبرماكيفيةعلمواإنهم:يقولون

الذينالمحرفةوقول،الكيفيةعلمواأنهميدعونالذينالمكيفةقولهؤلاء،وقول

وكذا)2(.كذامعناهويقولون،مواضعهعنالكلميحرفون

البابهذافيوالجماعةالسنةأهلاعتدالجليايتضحالعرضهذاخلالومن

فيه.والإفراطالغلوأوالحقفيالتفريطفيوقعخالفهممنوأن،وغيره

22(.)صقدامةلابنالأويلذمانظر:(1)

36http://www.al-maktabeh.com(.3634-/1)7الفتاوى2()



!العماعهالصدةأووكطئص
!

السادسالفصل

المنكرعنوالنهيبالمعروفبالأمرقيامهم

المنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمرحقيقة:الأولالمبحث

الخيرمنالنفستعرفهماكلعلىيطلق:المعروف:المعروفمعنى:الأولالمطلب

إليه.وتطمئن

والإحسانإليهوالتقرباللهطاعةمنعرفمالكلجامعاسمالحقيقةفيوهو

)1(.الخلقإلمما

مستقبحغيرمستحسناجميلامعروفآكانماكلالمعروف"أصلجرير:ابنقال

ولاالإيمانأهليعرفهممالأنه..معروفآالثهطاعةسميتوإنمابالثه،الإيمانفي

)2(."فعلهيستنكرون

)3(.وعقلآ"شرعآحسنهعرفماهو":الأصفهانيوقال

نقلآقبحهعرفماوهوالمعروفضدالمنكر:المنكر:معنى:اكفيالمطلب

وعقلأ)4(.

سميتولذلك،فعلهقبيحآورأوه،الثهأنكرهماالمنكرأصلداجرير:ابنقال

ركوبها")5(.وششعظمون،فعلهايستنكرونبالتهالإيمانأهللأنمنكرآ؟اللهمعصية

747(.)2/العربلسان2(،3116/الأثيرلابنوالأثرالحديثغريبفيالنهايةانظر:)1(

.(551)7/البيانجامع)2(

33(.1)صالمفردات)3(

.(05ه)صالأصفهانيللراغبالمفردات:انظر()4

.(51".)3/الببانجامع)5(
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عة!الجماال!نةأوومطفص

الحسبة.تعريف:الثالثالمطلب

اللغة.ليالحسبةتعريف:الأولالفرع

جمئبة،:والاسم،الأجرطلبوهو،الاحتسابمنمصدراللغةفيالحسبة

الأجر)1(.وهو

اصطلاحا.الحسبةتعريف:اكيئالفرع

انحرعنونهي،تركهظهرإذابالمعروف"أمرالمشهور:الاصطلاحفيالحسبة

)2(."فعلهظهرإذا

)1(

)21

لم

،2(.12/)1العروستاج635(،1/)العربلسان(،011)1/للجوهريالصحاحانظر:

طا،284(.)صللفراءالسلطانيةالأحكام992(،)صللماورديالسلطانيةالأحكامانظر:
http://www.al-maktabeh.com



والعماعةال!لةأفلكطنص

اكفيالمبحث

المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرفضل

القاصطفاهممنأوصافأخصمنالوظيفةهذهوتعالىسبحانهالثهجعل

تغضياؤلتآءتغضفتمؤآتمؤيتمثؤآثئؤيئون):تعالىقالالبشر،سائرمنسبحانه

!)1(.آلطقؤةؤيقيموتثئنكيرآغنيويتقؤنيآلقتزوفييا؟ضروت

آلتبئوت):الصادقينالمؤمنينأوصافأشرفمبرزاسبحانهوقال

آلأمرولىآلشجدوتآلزلمجعوتآلشبحوتآلحماوتآثغياوت

آتمؤميينؤت!يئرآلئ!وبلجلؤآثخمظونآثمن!رغننؤآلنافوتيآتضغزوفي

!.)2(!

امؤخثزكنتثم):الحريةكمالأحرزتالتيالأمةوصففيسبحانهوقال

!)3(.يآلئ!ؤتؤمنونآتمنيرغننؤتتقؤتيآتقغروفيعصونتايميلنايراخيرتخا

يكونإنماوالمعادالمعاشصلاحلأنالمثابةبهذهالاحتسابفضلجعلوإنما

المنكر،عنوالنهيبالمعروفبالأمرإلايتملاوذلك،!رسولهوطاعةاللهبطاعة

)4(.للناسأخرجتأمةخيرالأمةهذهصارتوبه

إلىدعاداع)أيما:ص!قولهمنها؟كثيرةأحاديثالمعنىهذافيالمطهرةالسنةوفي

داعوأيما،شيئاأوزارهممنينقصولا،اتبعهمنأوزارمثللهفمال!،فاتبعضلالة

71.الآية،التوبةسورة)1!

.121الآية،التوبةسورة)2(

.011لآيةا،عمرانآلسورة)3(

356-703(.)28/تيميةابنفتاوىمجموعانظر:)4(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!ابماكلهالصةأولمطئصه
شيئا()1(.أجورهممنينقصولا،اتبعهمنأجورمثللهف!ن،فاتبعهدىإلىدعا

المنكر()2(.ينكرونأولهمأجورمثليعطونقومآأمتيمن)إن:ح!النيوقال

ويصلح،عظيمفضلفيهالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرأنتعلموبهذا

ومعادهم.الناسمعاشبذلك

)1(

)2(

!نه.أن!حديثمن793(،)2/مسندهيخااحمدأخرجه

من90،2:رقم76(،)1/أميتت،قدسنةأحيامنباب،المقدمةفيماجهابنوأخرجه

.(173:)رقمماجهابنصحيحوانظر!.المزنيعوفبنعمروحديث

.(0175:إرقمالصحيحةالسلسلةفيالألبانيوصححه62(،)4/المسندفيأحمدأخرجه
http://www.al-maktabeh.com



دالجماعةال!دةأولفطئص

الثالثالمبحث

المنكرعنوالنهيبالمعروفايأمرمنالمستظدةالجكم

كثيرةأمورالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمريتضمنهاالتيالعظيمةالفوائدمن

منها:

الذينقصةالكريمالقرآنفيلناالثهقصوقد:التكليفعهدةمنخروجهأولا:

تجظونيتم):لهمقيل،السبتفيالمعتدينحذروالماوأنهمالمنكرعنينهون

إلنتغذزة):ذلكعنأجابوا!شديدصاغذاتائغدبمثماؤئقيكفثم!آدفةقؤما

زليهؤ!)1()2(.

خلقه.علىالثهحجةإقامةثانيا:

آدق!غلقيلنايرتكونيئلأؤئنديىينئت!يتيرينزشلأ)وجل:عزاللهقال

!)3()4(.آلرشليتغذحخة

يأمرواأنللناسؤينبغي:مالكالإماميقولذلكوفي:الحلقعلىالشهادة:ثاك

515(.عصامنعلىشهوداكانواعصواف!نالقبطاعة

آلئ!ذقخؤتؤ،):تعالىاللهقال:والدينالعقيدةوحفظوالشريعةالملةإثامةرابعا:

آشم!هايذ!رؤتشجدؤضقؤلتؤيتعضؤيغفذتمتيتغضيتغهمآلناش

.164الآية،الأعرافسورة(1)

.(1/761)البيانأضواء:انظر(2)

165.الآيةالنساء،سورة)3(

.(176/ا!البيانأضواءانظر:(4)

.(156)صالقيروانيزيدأبيلابنالجامعانظر:)5(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالجماعةال!دةأووفطئص

!)1(.تحييراآلئ!

المجونواصحابلل!فقينوإركام،عزيمتهورلعصفه،وكلقويةالمؤمنظهرشدخامسا:

والف!ق.

ظهرشددتبالمعروفأمرت)إذا:الثوريسعيدبنسفيانالإماميقول

)2(."المنافقأنفأرغمتالمنكرعننهيتوإذا،المؤمن

)3(.البابهذافيالعلمأهلذكرهاالتيالفوائدمنذلكغيرإلى

.04الآية،الحجسورةسورة(1)

67(.)صللخلالالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرانظر:)2(

المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمر(،167)صالزيدانالكريملعبدالدعرةأصولانظر:)3(

74http://www.al-maktabeh.com(.)صالسبتلخالد



عةالجما!ل!علةاأووخصائص

ه

الرابعالمبحث

المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرحكم

تقدمفيماسبققدالمنكر:عنوالنهيبالمعروفالأمرمشروعية:الأولالمطلب

بالنظرمشروعيتهأصلإلىسأتعرضالمبحثهذاوفي،وأهميتهفضلهعلىالكلام

شرعي.حكمأنهإلى

اللهقالمشروعيتهأصلعلىالدالةالكثيرةالشرعيةالنصوصجاءتوقد

آلأيخرؤآتتؤيربآلئ!ئؤمئوت)قبلنا:الكتابأهلمنطائفةعلىمثنياتعالى

آتمنكير!)1(.غننويتقؤنيآتتغروفيؤيا"مروت

غنؤآتةيآتضغروفيؤامز)-:الحكيملقمانوجمسةفيكما-تعالىوقال

!)2(.!آلأئويىغرةيقذالكإناضاتكقآغلقؤآضيزآثمنكير

شرعيته.علىالدالةالنصوصمنذلكغيرإلى

ذاته.إلىبالنظرالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرحكم:الثافيالمطلب

لدولقد.الجليلةالعظيمةالواجباتمنالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمريعد

ذلك)3(.علىالإجماعنقلقدالعلمأهلبعضإنبل.والسنةالكتابوجوبهعلى

امةمنكثمؤلتكن)وعلا:جلاللهقول:الشرعيةالنصوصهذهومن

)4(.آثقنكر!غنؤينقؤنيآقغرودتمرونآخمتيرؤتا7إلىتذعون

.411الآية،عمرانآلسورة()1

.17الآية،لقمانسورة)2(

35-34(،)7/السنيةالدرر53(،)13/الباريفتح215(،)5/عطيةابنتفسيرانظر:)3(

مسلمصحيحشرح)281(،والحكمالعلومجامع1957(،المصريةالفتاوىغتصر

.(61ه)صالدعوةأصول2(،22//1)للنووي

.451الآية،عمرانآلسورة()4
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العماكلهرال!عهأروفطئص

نإاضاتكتآغلقؤآضبئآتمنكرغنؤآتةياثتغرو!ؤامز):تعالىوقال

ص!)1(.!آلأمويىغريميقذالك

يآتقغزوفيئىونتا2يلناياخرخماامؤخيركنئتم):سبحانهوقال

!)2(.يآث!ؤتؤينونآتمن!يرغننؤتتقؤت

)3(.الحديث00(بيدهفليغيرهمنكرامنكمرأى)من!:النيوقال

.النصوصمنذلكغيرإلى

رأى)من:ل!النيقولهذافيالأصلالمنكر.التغيرمراباتمس:المبحث

وذلك،فبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكرامنكم

()4(.الإيمانأضعف

مراتب.ثلاثللمحتسبأنيتبينالحديثهذاخلالومن

الحسبةمراتبأقوىمنوهيباليد،التغييروهي.الأولىالمرتبة:الأولالمطلب

المعازفوكسرالخمر،كإراقة،المنكربهيزولماالكاملالاحتسابوإنماوأعلاها،

وغبرها.

باليد.التفيرضابط

جرائه.منكبرمفسدةترتبوعدم،بالقدرةمشروطواللسانباليدالإنكارإن

منه،أنكرهوبماالمنكريزيلأنلأحد!وليس:تيميةابنالإسلامشيخقال

+13الآبة،لقمانسورة(1)

.011الآية،عمراناسسررة)2(

96(،)1/،الإيمانمنالمنكرعنالنهيكونباب،الإيمانكتابفيمسلمأخرجه)3(

78.:رقم

قريبا.تخرمجهسبق()4
http://www.al-maktabeh.com



كل!لعماا!ل!دةاأووئصكط

ويقيم،الشاربويجلد،السارقيديقطعأنيريدالناسمنأحديقومأنمثل

غيرهيضربواحدكللأنوالفساد،الهرجإلىلأفضىذلكفعللولأنهالحدود

)1(.الأمر"وليعلىفيهيقتصرأنينبغيفهذاذلك،استحقأنهويدعي

إذاالمرتبةهذهإلىينتقلوإنما،باللسانالإنكاروهي.الثانيةالمرتبة:اكفيالمطلب

لدوقدأيسر،المرتبةوهذه،عنهفتسقط،باليدالإنكاروهيقبلهاالتيعنعجز

السابق.سعيدأبيحديثعليها

ولا،المراتبأدنىوهوبالقلبالإنكاروهي".اكلثةالمرتبة:اكلثالمطلب

قالمستمراتاماوبغضهالمنكركرهيكونأنيجببل،البتةتركهفيلأحدرخصة

وكراهتهمنكرهذابأنالإيمانهو:القلب%نكار:تيميةابنالإسلامشيخ

")2()3(.لذلك

!2(

)3(

957(.)صالمصريةالفتاوىمختصر

(48"ا/1)المستقيمالصراطاقتضاء

مفلحلابنالشرعيةالآداب(،932/28127،)15/تيميةابنفتاوىمجموعانظر:

الدعوةأصول31(،)7/ال!يةالدرر(،42ط427)21/البهيةالأنوارلوامع(،161)1/

.(18ه)ص
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!ابماعةالسنهأووفطثصه
السادصاالمبعض

لحالصاالسلفاحقسابصورفأ

وهذا،الاحتسابأمرفيالسباقينمنكانواالصالحالسلفأنفيهريبلامما

.البابهذافيالآثاربعضأذكريجعلنيما.-

أ1(.فكسرهفقاممكشوفيعودمرأنهحنبلبنأحمدالإمامفعنا-

اللهعبدوأصحاب،شيءفيالمسلمينأمرمنالدفوف"ليس:الحسنوقال2-

)2(.يشققونها"كانوامسعودابن

فتبسم،فكسرهدفافرأىميتاليغسلجاءالمروذي)3(بكرأباأنلأحمدوذكر3

بأسا)4(.بهيرولم

المستمليوعباسحمارهيركب)5(السراجالعباسأبارأيت:بعضهموقال4-

كذا)6(.اكسركذا،غئرعباسيا:يقولالمنكر،عنوينهىبالمعروفيأمر،يديهبين

:يقولعمرابنفجعل،الخطبةأطالالحجاج"أن:والنهايةالبدايةفيجاء5-

)1(

)2(

)3(

)41

!5(

)6(

18.ه)صللخلالالمنكرعنوالنهيبالصروفالأمرانظر:

.(09)صالسابقالمصدر

،القدوةالفقيهأحم،الإمامصاحب،المروذيبكرأبو،الحجاجبنمحمدبنأحمدهو

هـ.275سنةمات،الاتباعشديدالسنةفيإماماوكان،الحدث

631(.)2/الحفاظتذكرة(،173)13/النبلاءأعلامسير423(،)4/بغدادتارخانظر:

.(19)صالسابقالمصدر

الإمام،الخراساني،السراجالعباسأبو،مروانبن)برأهيمبنإسحاقبنمحمدهو

هـ.313شةمات،وغيرهالكبيرالمسندصاحب،الإسلامشيخالثقة،الحافظ

731(.)2/الحفاظتذكرة388(،1/)4النبلاءأعلامسير2(،48)1/بغدادتاريخانظر:

493http://www.al-maktabeh.com(.)14/النبلاءأعلامسيرانظر:



دالعماكلةالنةأهلفائض

،بالناسالحجاجفصلى،الناسفقام،الصلاةفأقامقامثممرارا،،الصلاةالصلاة

فصل،للصلاةنجيءإنما:فقالذلك؟علىحملكماعمر:لابنقالانصرففلما

)1(.تفتقه"أنشئتماتفتقثملوقتها-الصلاة

الكتبفيمبثوثةالمرءيجدهاوالتي،البابفيالواردةالآثارمنذلكغيرإلى

يدلمما،العامةوالتواريخالسيروكتبالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرفيالمؤلفة

بالمعروفوالأمرالاحتسابفيالناسأولكانواالصالحالسلفأنقاطعةدلالة

المرعية.الشرعيةالضوابطوفقالمنكرعنوالنهي

.(112)9/والنهايةالبداية(1)
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رر

ة"!

لزابعالبابئا

لخفقية.واالسلوجميل!لجفاغةوااديئفةأفل!خممنانجض

:فصولوثمانيةتمهيد:وليه

.والسلوكالحلقحسنلضائلبيانالتمهيد:

.والإنصافالعدلعلىحرصهم:الأولالفصل

أخلاقا.اكسوأحسنلكساكسأرحم:الئايئالفصل

الطماعة.وملازمةالعبادةوكثرةالزهدعلىحرصهم:الثالثالفصل

أسباها.ومنعالففىمنتحذيرهم:الرابعالفصل

الأمور.ولاةعلىالخروجومنعهميصيبهمماعلىصبرهم:اظمسالفمل

وتذبذهم.ترددهموعدمدينهمعلىثباقم:ال!دسالفصلى

وصفاثها.عقيدقموضوح:السابعالفصل

الكلمة.واجتماعالقلوبكلأليفعلىالعمل:الثامنالفصل

."!

لص
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الص!!دالعماكلةأملفطئض

التمهيد

والسلوكالحلقحسنفضانلبيان

!

الحلق.حسنتعريف:الأولالمبحث

لغة.الحلقحسنكعريف:الأولالمطلب

.الجمالواطسن،حسناءوامرأةحسن،رجل:يقال:الحسنتعريفاولا:

)1(
حسن.لمانعتوهو

ابنيقولء،الشيتقديرعلىتدلالتيخلقمادةمن:الحلقتعريفلانيا:

.الشيءتقديرأيالمعنىهذاومن:فارس

عليه.قذرقدصاحبهلأن،السجيةوهو:والخلق

به)2(.وجديرعليهقادرأيبكذا،خليقفلان:يقال

،بالهيئاتالحلقخصلكن،واحدالأصلفيوالخلق"الحلق:الراغبوقال

المدركةوالسجايابالقوىالحفقوخمنبالبصر،المدركةوالصور،والأشكال

)3(."بالبصيرة

سمي،الآدابمننفسهالإنسانبهيأخذماالخلقحقيقة:الماورديوقال

فيه)4(.كابخلقةيصيرلأنهبذلك

العربلسان2(،15)4/المحيطالقاموس75(،)2/اللغةمقاييسمعجمانظر:()1

ا-117(.15)13/

214(.)2/اللغةمقالشىمعجم)2(

.(51ا)صالمفردات31(

.(16)6/الماورديتفسير(4)
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!العماكلةال!مةأووكطئص

صورةأنوحقيقتهوالسجيةوالطبع،الدينهوالخلقمنظور)1(:ابنوقال

لصورتهالخلقبمنزلةبهاالمختصةومعانيهاوأوصافهانفسهوهيالباطنةالإنسان

ومعانيها)2(.وأوصافهاالظاهرة

اصطلاحا.الخلقحسنتعريف:الثانيالمطلب

تظهركامنةغرائزالأخلاق:الماورديقالاصطلاحا:الخلقتعريفأولا:

لاضطرار)3(.باوتقهر،لاختياربا

الأفعالعنهايصدرراسخةللنفسهيئةعنعبارةالخلق:الجرجانيوقال

)4(.ورويةفكرإلىحاجةغ!يرمنوش!ربسهولة

الحسنةالأفعالمنالمرءمنيصدرماأنسبقممايظهر:الخلقحسنتعريفثانيا:

العريكة،سهليكون"أنالثه:رحمهالماوردييقولولهذا،الحسنةالأخلاقمنفهي

)5(."الكلمةطيبالنفور،قليل،الوجهطلق،الجانبلين

الإفريقي،الرولفعي،منظور،ابن،الدينجمالالفضلأبو،عليبنمكرمبنمحمدهو)1(

الحاضرةحسن262(،41/حجرلابنالكامنةالدررانظر:هـ.171سنةمات

1(.)7/58ا!علاما921(،)1/

86(.1/)5العربلسان)2(

(.ه)صالظفروتعجيلالنظرقسهيل)3(

.(451)صالتعريفات)4(

58(.)3/الدينعلومإحياءوانظر:237(،)صوالدينالدنياادب)5(
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رالعماعةال!د5أولكضاثص

فياكالمبحث

الخلقحسنليالواردةالنصوص

الالتزامعلىتحثكثيرةنصوصاالنبويةوالسنةالعزيزالكتابفيوردلقد

الخلق.بحسن

ذلك:ومن،فكثيرالقرآنفيأما:الخلقحسنليالواردةالآيات:الأولاطب

تنزغآلشيطنإناخ!نهىآثيئتفوئيىألجتادىؤفل):تعالىاللهتال-

إلاونتغبئ،إشزءيلتينئييثقاضذتاؤإذ):تعالىوقال-)1(.الآية!تثتئئ

خشتايلنايرؤفوئوأؤآلقسنيإلبؤآلتتقىآتفزقطؤبىإخ!اتالدتننقيآتؤآلتة

آدق!إلىذغآممنقؤلااخ!نؤقق)وعلا:جلوقال)2(.الآية!آلضقؤةؤاقيفوأ

.الآياتمنذلكغيرإلى!!)3(.آلمشييإنينإننيؤقاكضيخاؤغيل

مايؤيدماالأحاديثفيجاءأنهكما.الحلقحسنليالواردةالأحاديث:اكفيالمطلب

ذلك:ومنبه،التنويهسبق

.الناسوخالقتمحها،الشيئةالحسنةوأتبعكنتحيثماالثه)اتق:ص!قوله-

00)4()
حسن.

لنسائهمخياركموخياركمخلقا،أحسنهمإيماناالمؤمنين)كمل!:وقال-

خلقاإ)5(.

)1(

)2(

)3(

)4(

53.الإسراء،سورة

83.الآيةالبفرة،سورة

33.الآية،فصلتسورة

صحيح.حسن:وقال(،8791إرقم:جامعهفيالزمذيأخرجه

حبانوابن(،1621:)رقموالزمذي25(،472،0)2/مسندهفيأحمدالإمامأخرجه

3(.)1/المستدركفيوالحاكم(1131:)رقم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماكلؤال!دةأووخطئص

صلىاللةرسولخلقعنانبئينيالمؤمنيناميا):سئلتوقدعائشةحديثوفي-

عليهاللهصلىاللةنيخلقل!ن:ثالتبلى:قلت،القرآنكقر(الست:قالتوسلمعليهاللة

()1(.القرآنكانوسلم

عليهاللهصلىاللهرسولسألتقال)2(الأنصاريسمعانبنالنواسوعن-

وكرهتصدركفيحاكماوالإثمالخلقحسن)البر:فقالوالإثمالبرعنوسلم

الأحاديث.منذلكغيرإلى()3(.الناسعليهيطلعأن

)1(

)2(

)3(

746.:رقم512(،)2/مسلمأخرجه

الكلابي،،العامريالثهعبدبنفرطبنعمروبنخالدبنسمعانبنالنواسهو

التهذيبتقريب1546،)3/الصحابةتمييزفيالإصابةانظمر:.صحبةولأببهله

725(.0:)رقم

4632.:رقم،والصلةالبركتابفيمسلمأخرجه
http://www.al-maktabeh.com



دالعماكللأال!دةاووهطفص

لثاكالمبحث

بعدهمومنوالصطبة!النىعندالحلقحسن

فيالواردةالأحاديثذكرمرقد:ص!النيعهدفيالخلقحسن:الأولالمطلب

عليهسارالذيالعمليالمنهجعلىالتنبيهالمطلبهذامنالمرادوإنماالخلقحسن

أصحابه..وعلمهالبابهذافي!الني

)ان:عنهاالثهرضيعائثمةعن-:الموضوعهذافيالواردةالأحاديثومن

ولعنكمعليكم:عائشةفقالت،عليكمالطم:لقالواوسلمعليهاللةصلىاليىأتوايهود

قالت:،والفحشوالعنفوإياكبالرلقعليكعائشةيامهلا:قال،عليكماللةوغف!بالفة

ولاليهمليليستجابعليهمرددت:قلتماتسمعيأولم:قالقالوا؟ماتسمعأولم

لي()1(.لهميستجاب

،؟ليقعواالنالرإليهلثارالمسجدليبالأعرايما)(ن:قال!ب!هريرةأبيوعن-

سجلاأوماءمنذنوبابولهعلىوأهريقوادعوه:وسلمعليهاللةصلىاللةرسوللهمفقال

()2(.معسرينثبعثواولمميسرينبعثتملمنماماءمن

وسلمعليهاللةصلىاللةرسولمعأم!ثي)كنت:قالمالكبنأنسوعن-

لنظرتأنس:قالشديدةجبذةبردائهلجبذأعرابلأدركهالحاشيةغليظنجرافيبردوعليه

ثمجبذتهشدةمنالرداءحاشيةهاألرتوقدوسلمعليهاللةصلىالنىعاتقصفحةإلى

بعطاء()3(.لهأمرثم،لضحكإليهفالتفتعندكالذياللةمالمنلمطمرمحمديا:قال

)11

)21

،0306:رقممتفحشا،ولافاخما!النييكنلمباب،الأدبكتابفيالبخارياخرجه

.2165:رقم،باب،كتاب،صحيحهفيومسلم

رقم:،باب،الطهارةكتابفيومسلم6128،:رقمالأدبكتابفيالبخاريأخرجه

.284

.5751:رقم،ومسلم8806،:رفم،الأدبكتابفي،البخاريأخرجه)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماعهال!نلأأووفطثصه
بعدهم:ومنالصحابةعندالخلقحسن:الثانيالمطلب

اللهرضيعباسابنفعنعليهمالثهرضوانالصحابةسارهذاوعلى-

قيس)2(بنالحرأخيهابنعلىفنزل)1(حذيفةبنحصنبنعيينةإقدم:قالعنهما

ومشاورتهعمرمجالسأصحابالقراءوكانعمريدنيهمالذينالنفرمنوكان

هذاعندوجهلكهلأخيابنيا:أخيهلابنعيينةفقالشباناأوكانواكهولا

لعيينةالحرفاستأذن:عباسابنقالعليهلكسأستأذنقالعليهليفاستأذنالأمير

ولاالجزلتعطينامافواللهالخطابابنياهيقالعليهدخلفلماعمرلهفأذن

نإالمؤمنينأميرياالحر:لهفقالبهيوقعأنهمحتىعمرفغضببالعدلبينناتحكم

غننؤاغيرضقيآتغضفيؤائصآتغقؤخل!)وسلمعليهاللهصلىلنبيهقالتعالىالله

عليهتلاهاحينعمرجاوزهاماوالثه،الجاهلينمنهذاوإن!!آلخهيين

الثه()3(.كتابعندوقافاوكان

والبذلة،الكرمالخلق"حسنالثه:رحمهالبصريالحسنقالماأيضاهذاومن

وقال.الناسمنبكونماتحتملأنالخلقحسن:المباركابنوقال.والاحتمال

)4(.تحقد،ولاتغضبلاأنالخلقحسنأحمد:الإمام

)1(

)2(

)3(

)4(

ابنقال،،مالكأبو،الفزاريجويةبنعمروبنبدربنحذيفةبنحصنبنعيينةهو

وشهدوشهدها،الفتحقبلأسلم،روايةلهيصحولم،المؤلفةمنوكان،صحبةله:السكن

الىومالبكرابيعهدفيارتدممنكانثمتميملبني!النيوبعثه،والطاثفحنينا

.(55-56)3/الإصابةانظر:.الإسلامإلىعادثمفبايعه،طلحة

)رقم:التهذيبتقريبانظر:.الصحابةفيمعدود،الفزاريحصنبنقيسبنالحرهو

9161).

4642.رقم:التفسير،فيالبخاريأخرجه

.0116)صوالحكمالحلومجامعانظر:
http://www.al-maktabeh.com



ن!هوالعطال!مةأووفطئض

والآدابالحميدةالأخلاقمنالمكتسبةالخصالوأما":عياضالقاضيوقال

الواحدبالخلقالمتصفوتعظيمصاحبهاتفضيلعلىالعقلاءجميحاتفقالتيالشريفة

الدائمةالسعادةووعدبها،وأمرجميعها،علىالشرعوأثنى،فوقهعمافضلامنها

النفسقوىفيالاعتدالوهيالخلقبحسنالمسماةوهي...بها،للمتخلق

خلقكانتقدفجميعهاأطرافها،منحرفإلىالميلدونفيهاوالتوسطوأوصافها،

)1(.غايتها"إلمماوالاعتدالكمالهافيالانتهاءعلى!محمدنبينا

مزيدوسيأتيإجمالاالخلقحسنفيالسلفأقوالمنوردمماذلكغيرإلمما

الآتية.الفصولخلالمنتفصيل

!1/126(.الشفا)1(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


رالجماكللأالصنهأثلفظثصه
الرابعالمبحث

لألسنتهمالسلفحفظ

منهجهمعنوأبانوا،العظيمالجانببهذااعتنواقدوالجماعةالسنةأهلإن

ماإلاعموماالمسلمينفيالطعنعنألسن!تهميصونونبأنهم،عليهيسيرونالذين

ف!نولذلك،للدينحفظاالكلامفيهايباحالذيالشرعية.الأمورمنالشرعاستثناه

كتابهفيتعالىالثهسطرهالذيهوالمنهجوهذا،عليهمالثهحرمهمماسلمتألسنتهم

سنته:فيص!الثهرسولوبينه،كثيرةآياتفي

آلذينتايها)وعلا:جلقولهمنهاجداكثيرةفآيات:الكتابمنأما-أ

تكثمؤيغمزاغقلكؤلكثمئفملضى!شديذاقؤلأؤفوئوأآللةآتقوأةاقئوأ

!)1(.!غطيماقؤزاقازقفذؤزشوتةرآلفةئطغؤتنذئوتكثم!

تغضنإتآلنهئنينكييراآختيئوأءاتنوأآثلأينتايها)وعلا:جلوقال

ئحلتا7اناخذئحض"أئحمثتغضاجبغضكمتغتبؤ،تخش!وأؤ،إتضآلطتن

!)2(.!رجيمتوابآلئةإنآلئةؤاتفوأقكيرقئموةقثتاايخي!تختم

تايغتيرؤآتئؤيتمتىآثضؤييىئؤذوئؤآثلأين):قائلمنعزوقاد

!!إ3(.ثبيتاؤإثمائفتتاآختضفوأققدآثحت!ئوأ

أعلم،ورسولهالثهقالوا:؟الغيبةما)أتدرون:!النيقول:السنةومن-ب

فيهكانإن:قال؟أقولماأخيفيكانإنأفرأيت:قيل،يكرهبماأخاكذكرك:قال

)1(

)2(

)3(

71،07.الآيتان،الأحزابسورة

.12الآية،الحجراتسورة

58.الآية،الأحزابسورة

http://www.al-maktabeh.com



دالعماكلةالصلأأووفطئكل

سلممن)المسلمص!:النيوقال()1(.بهتهفقدفيهيكنلموإن،اغتبتهفقدتقولما

وا!يرايخملالآخرواليرمدالتةيؤمن!ن)من:ص!وقال()2(.ويده!ظمنالمسلمون

ماأبعدالنارفيبهايهويفيها،مايتبينمابالكلمةليتكلمالعبد)إن:!وقال()3(.ليصمت

()4(.والمغربالمشرقبين

أخاهيحقرأنالشرمنامرك!)بحسب:!النيقالقال:!ههريرةأبيوعن

()5(.وعرضهومالهدقه،حرامالمسلمعلىالمسلمكل،المسلم

وجوههمعلىاكرلياكشتكبئ)وهل!ه)6(:جبلبنلمعاذ!النيوصيةوفي

()7(.ألسنتهمحصائذإلامناخرهمعلىأو

العاقلعلىألواجب:الثهرحمهحبانابنالإماميقولالأحاديثهذهولتوضيح

إذايندممنوأقلنطق،إذاندممنكثرفما،التكلميلزمهأنإلىالصمتيلزمأن

)2(

)3(

)4(

)6(

)71

!هه.هريرةأبيحديثمن9258،:رقمصحيحهفيمسلمأخرجه

.64:رقمومسلم،01:رقم،البخاريأخرجه

!ه.هريرةأبيعن74،:رقم،ومسلم6475،:رقم،البخاريأخرجه

!ه.هريرةأبيحديثمن8892،:رقم،البخاريأخرجه

.2564:رقم،مسلمأخرجه

الصحابي،الرحمنعبدأبايكنى،الخزرجيالأنصاريأوشبنعمروبنجبلبنمعاذ

وبدرا،،العقبةوشهد،سنةعشرةثمانابنوهوأسلم،والحرامالحلالعلمفيالمقدم

بينهم،ويقضي،الإسلاميعلمهماليمنإلىوبعثه،وراءه!النيوأردفهكلها،والماهد

.تبوكغزوةبعدوذلك،الصدقاتقبضإليهوجعل

.عبيدةأبوماتحينالشامعلى!عمرواستعملهبكر،أبيخلافةفياليمنمنوقدم

فيالغابةأسد948(،)1/الجوزيلابنالصفوةصفةانظر:هـ.18سنةبالاممات

1(.56)6/الصحابةنمييزفيالإصابة491(،51/الصحابةمعرفة

)رقمسننهفيوالترمذي245(،235،236،237،)5/مسندهفيأحمدالإمامأخرجه

2(،3530:)رقمالمصنففيالرزاقوعبد7393(،)رقم:سننهفيماجهوابن12616،

فيوالطبراني2(،14:)رقمصحيحهفيحبانوابن2(،،)1الإيمانفيشيبةأبيوابن

4(.12)2/المشتدركفيوالحاكم35(،250،2،1924،355/)0الكبيرالمغجم

صحيح.حسنحديث؟الترمذيعنهقالوالحديث

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماعهالصؤأووفطثص

مطبقأا(.وفؤادمطلقبلسانابتليمنبلاءوأعظمهمشقاءالناسوأطولسكت،

اووجوههم)علىص!:النيقولعند-!همعاذحديثشرحفيرجبابنوقال

:-(لسنتهم(حصائذإلامناخرهمعلى

بقولهيزرعالإنسانفمان،وعقوباتهالمحرمالكلامجزاءالألسنةبحصائدوالمرادلا

قولمنخيرازرعفمن،زرعماالقيامةيوميحصدثم،والسيئاتالحسناتوعمله

)2(."الندامةغداعملأوقولمنشرازرعومن،الكرامةحصدعملأو

العبدعلىالواجبأنالعلمإهلاستنبطالشرعيةالنصوصهذهخلالفمن

لسانهملكمنوأنكله،الخيرأصلهوذلكوأنويحبشه،ويضبطهلسانهيكفأن

)3(.وضبطهوأحكمهأمرهملكفقد

إلابالعلىمنهلسانهأحدآرأيت!ما:إ4(اللهرحمهعبيدبنيونسقالولهذا

)5(."عملهسائرفيصلاخاذلكرأيت

سائرفيذلكعرفتإلارجلمنطقصلحما9:كثير)6(أبيبنيحيىوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(4ه)صالعقلاءروضة

.(147)2/والحكمالعلومجامع

.(146)2/والحكمالعلومجامعانظر:

سنةمات،الأثباتالثقاتمن،البصريعبيدأبو،العبديديناربنعببلمبنيون!

6797(.:)رقمالتهذيبتقريبانظر:هـ.ا93

.(914)2/والحكمالعلومجامعانظر:

الحديثفيالأثباتالثقاتمن،اليمامينصرأبو،مولاهمالطائيكثيرأبيبنيحىهو

)رقم:التهذيبتقريبانظر:هـ.132سنةمات،والإرسالبالتدليسلهوصفهممع

.17682
http://www.al-maktabeh.com



رالعماكلةال!نةأملخطئص

)1(."عملهسائرفيذلكعرفتإلاقطرجلمنطقفسدولا،عمله

سلفعليهكانالذيالعمليالسيريوضحهالقادمةالمباحثفييأتيماولعل

وأئمتها.الأمة

.(941بر)2والحكمالعلومجامع-انظر:خ(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالعماعةال!مهأملثطئصه
اظمسالمبحث

والتجسسالظنتحريم

يسيئونلاف!نهم،بيانهسبقمماالمسلمينمنالسنةأهلألسنةسلامةجانبإلى

بل،عليهميتجسسونولامحامله،أسوءعلىالكلاميحملونولا،بالمسلمينالظن

الحكممنالشرعيةالقرينةئوجبهمايظهرانإلا،والفاعلبالقأئلالظنيحسنون

عنالنظروصرف،أنفسهمعيوبب!صلاحمشتغلونذلكمعوهمله،المناسب

.الناسعيوب

تا!ا):تعالىالثهقاليلي:ماعلىهناكتفيكثيرةنصوصالأصلهذاوفي

.(!)1تخش!وأؤ،ثوإآلنهتنتغضنإتآلنهتنينكث!راتجتيئوأآقئوأءاآثلأين

،تجسسواولاتحسسواولا،الحديثأبهذبالظنلمنوالظن)إياكم:ص!النيوقال

إخوانا()2(.اللةعبادوكونواثدابروا،ولاتباكضوا،ولاتحاسدواولا

وهو-التجسسعنالنهيوكذلك،الظنباجتنابالأمرالنصوصهذهففي

عليهم:الثهرضوانالسلفسارهذاوعلى-،الناسعيوبعنالتنقيب

لهاتجدوأنتضرا،إلاالمؤمنأخيكمنخرجتبكلمةثظننالا:!بهعمرقالا-

محملا()3(.الح!في

لهفالتمسشيءأخيكعنبلغك"إذا)4(:الجرميزيدبنالثهعبدوقال2-

)1(

)2(

)3(

)4(

.12الآية،الحجراتسورة

.2563:رقمومسلم6،؟64:رقم،صحيحهفيالبخاريأخرجه

71.1565/المنثورالدرفيالسيوطيقالكماالزهدفيأحمدالإمامرواه

وصفهمعالأفاضلالثقاتمن،البصريقلابةأبو،الجرميعمروبنزيدبناللهعبدهو

)3353(.التهذيبئقريبانظر:اهـ.45شةالقضاءمنهاربابالشاممات،بايإرسال
http://www.al-maktabeh.com



!العماعهال!م!أولمطئص

)1(."أعلمهلاعذرالأخيلعل:نفسكفيفقلعذرالهتجدلمف!ن،جهدكالعذر

لزومالعاقلعلى"الواجب:بقولهالسلفلمنهجتوضيحاحبانابنويزيد

فإن،نفسهعيوبب!صلاحالاشتغالمع،الناسعيوبعنالتجسسبتركالسلامة

عيبعلياطلعفكلما،قلبهيتعبولمبدنهأراحغيرهعيوبعنبعيوبهاشتغلمن

عيوبعنالناسبعيوباشتغلمنوإن،أخيهمنمثلهيرىماعليههانلنفسه

21(.لمانفسهعيوبتركعليهوتعاربدنهوتعب،قلبهعمينفسه

شعبمنالظنحسنأنكما،النفاقشعبمنالتجسسالعلمأهلعذفلهذا

نأكما،وأحزانهبغمومهوينفردب!خوانه،الظنيحسنالذيهوالعالمفتجد،الإيمان

)3(.وأشجانهجناياتهفييفكرولا،بإخوانهالظنيسيءالجاهل

فيالخوضمنألسنتهميصونونوالجماعةالسنةأهلأن.هذامنفالحاصل

خطأيبينونفإنهمذلكومعبهم،الظنيحسنونبل،عليهميتجسسونولا،الناس

وفي،المبطلينوانتحالالغالينتحريفعنهنافين،الدينعنويدافعون،أخطأمن

رجتماإلاذلكمنيستثنىولابالإجماعمحرمة"والغيبةكثير:ابنيقولهذا

بقيتهاثمذلك،مجرىجرىماوكذا..والنصيحةوالتعديلالجرحفيكما،مصلحته

)4(.الشديد"التحريمعلى

285(.)2/الأولياءحليةانظر:)1(

.(13ا)صالعقلاءروضة2()

26-27(.)صالعقلاءروضةانظر:)3(

038(.)7/كثيرابنتفسير)4(
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دالعماعةال!صنهأمللمصائصه

الأولالفصل
والانصافالعدلعلىحرصهم

؟الإنصافليمقدماتالتمهيد:

لافيماالخوضمنألسنتهميصونونأنهموالجماعةالسنةأهلمعالممن

الظنيحسنونذلكمعوهم،المسلمينأعراضتناولمنوالحذر،يعنيهم

هوإنماالناسفيالكلامفيالواجبأنويرون،بأنفسهميغترونولا،بالمسلمين

للمسلمين.نصحا،الدينعلىللحفاظوالضرورةللحاجة

علىالحرصمسألةفيالدخولقبلالتمهيدهذافيلهسأعرضماوهذا

المخالف.معولوالإنصاف

http://www.al-maktabeh.com



مكه.دالعماال!نةأولثصفط

الأولالمبعث

لإنصا!والعللاتعريف

أهميةقرروالماالسلفأنالتنبهينبغيالألفاظهذهمعانيعنأتكلمأنقبل

أمورعنالتنازلبابمنهوليس،غيرهمومنالسنةأهلمنالمخالفمعالعدل

نأالمقصودوإنماعليها،وإقرارهم،البدعبأمرالتساهل.فيهوليسوالمعتقد،الدين

منيحذرونوالجماعةالسنةأهلف!نولذلكيتجاوز،ولا،قدرهالبابهذايعطى

ؤلا).وعلا:جلاللهقولإلىاستنادا،للحقمخالفعلىكانولوالتعدي

)1(.!يلتفؤىاقزبفؤآغلإئوأتغدئواجالاقؤ!غلقشئانتخيرتن!ثم

اللغة.فيوالإنصافالعدلثعريف:الأولالمطلب

اللغة.فيالعدلتعريفاولا:

الجور.ضد:العدل

الحكم:والعدل،عادلوهوعدلآيعدلالحكمفيالحاكمعدل:يقال

)2(.بالحق

:يقال،الحقوإعطاء،العدل:الإنصاف،اللغةفيالإنصافتعريفلانيا:

إنصافا.صاحبهالرجلأنصف

الحق.وأعطىالحقأخذإذاأنصف:وقيل

.8الآية،الماندةسورة()1

المحيطالقاموس043(،1/)1العربلسان(،1765)5/الصحاحانظر:)2(

.(ا-331332ا)ص
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!العماكلهال!نةأووفطئص

عدل)1(.أيالرجلأنصفأيضا:ويقال

.العدلمعنىعنيخرجلاإذافالإنصاف

ومشتقاتهاالعدل-مادةذكرت،والسنةالكريمالقرآنفيالعدل:اكفيئالمطلب

علىيدلوهذاموضعا،ثلاثينمنيقربماالكريمالقرآنفي-معناهافيوما

)2(.الإسلامفيالحياةشؤونلجميعشاملوهو،بالعدلجلالهجلالثهعناية

:عدةمقاماتفيالكلمةهذهتردالتفصيلسبيلوعلى

هؤإلاإتةلأانهوآلفاشهذ)وعلا:جلقال:تعالىالفهعدلبيانا-

)3(.!الآيةيآتقشطقآيئاآتجقوؤاؤئوأؤآثققحكة

ؤآشتقتمقآدعقلذايث)وعلا:جلقالبالعدليص!الرسولأمر2-

ؤأمزثلمجت!جمنآطةانركيتآءاتنثؤفلاقؤآءفتمتتببغؤلآأئزت!ضآ

!)4(.تتتكملأغلإك

ئححبآلتةإنيآتقشطجتيتئهمقآحمكمخكتتؤإن)وجل:عزوقال

!!)5(.آلمقيسطإن

آثلأيهطتائها5):تعالىقال:والمنطقالكلاموفيعموما،بالعدلالأمر3

ؤآلأقريينآثؤيذيتناوانفميصكتمغلىؤتؤيت!شئهذآةيآلقشطيانقوكوئوأقئوأاقي

.(5711)صالمحيطالقاموس332(،19/العربلسانانظر:()1

22(.)1/عبدهلأحمدالقرآنأخلاقانظر:)2(

الآية.،عمراناسسورة)3(

.15الآية،الشورىسورة)4(

.42الآية،المائدةسورة)5(
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!العماكللأال!د5أووكطئص

)1(.الآية!تغدئوأانآالؤىتتيغوأقلآيهقااؤل!قآدئةققترااؤغيياتكىإن

!)2(.فزقذا!انؤتؤففئزقآغدئوأؤإدا):قائلمنعزوتال

!ا!أئثتكتمؤلتكتب)تعالمما:اللهقال:المعاملاتفيبالعدلالأمر4-

!)3(.ياتغذلي

اتجقفنتقغنقإذا!وجلعزقالالقضاء:شهادةفيبالعدلالأمر5-

4(.)الآية!ينكؤغذليذؤئؤاشاثذوأيتغزوفبقايىفوفناؤيضغروفيثميمكوفنقاع

منطآبقتالبؤإن):تعالىاللهقال:الناسبينللاصلاحبالعدلالأمر6-

آثيئققيلوأآلأخرىغلقخذنهماإتغثق!نتتنهقاقا"ضلحوأآقتتلوأآتضؤييإن

آلئةإنؤافميمطؤأيآتغذليتثتهقاقا"ضيخوأقآءثق!نآللإجاقيإلىةتيئختىتثيئ

()5(.!لئفيسطىآئحمث

قؤجذة!تغدئوأا؟يخقئؤقإن):تعالىقال:الأزواجبينالعدل7-

)6(.الآية

تا؟مرآدئةهـإن)وعلا:جل.تال:البابفيالواردةالآياتأجمعومن

ؤآثفنير*آثقخضتآءغننؤيثقىآثفزءففيىؤإيتآيؤآقيخ!ننيآتغذلي

135.الآيةالنساء،سورة)1(

.152الآية،الأنعامسورة)2(

282.الآية،البقرةسورة)3(

.2الآية،الطلاقسورة()4

.9الآية،الحجراتسورة)5(

.3الآيةالنساء،سورة)6(
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دالعماعهالصهأووفطئص

!)1(.!تذكزوتتغلتمتجظكتمؤآتتغئي

نفسه،معوالعدل،وربهالعبدبينالعدلئتضمن%نها:العربيابنقال

ومع،الخيانةوترك،والمودةالنصيحةبذلفيالخلقوبينبينهوالعدل،وولده

الأذىمنالناسمنيصيبهماوتحمل،الناسكلمعالأموركلفيالإنصاف

الآياتمنذلكغيرإلىالناس"2(.عنمنهوالأذىالعدوانكفمع،والبلوى

.الكثيرة

الكريم:القرآنفيوردلمايشهدماجاءفقدالس!نةفيوأما

الإمطمفذىظله(،إلاظللايومظلهلييظلهم)شعة:!النيقالا-

)3(.العادل

اللةبتقوىامربنبه،ويتقىورائهمنيقاللجنةالامام)وإنما:!النيوقال2-

منه()4(.عليهلمنبغيرهقالوإناجرا،بذلكلهلإنوعدل

علىوهوعنهماالثهرضيبشيربنالنعمانسمعت:قال،عامروعن3-

اللةرسولتشهدحتىأرضىلا:رواحةبنتعمرةلقالت،عطيةابأعطايئ):يقولالمنبى

اللةلاتقواقال:لا،ثال:هذا؟مثلولدكسائر(عطيتله:لقال!النهرلعولفأكى،!

()5(.عطيتهفردلرجع.اولادكبمبينواعدلوا

كئير.السنةفيوهذا

.59الآية،النحلسورة()1

.(153)2/القرآنأحكام)2(

.5311:رقم19(،)2/ومسلم066،:رقم،البخاريأخرجه)3(

7927.رقم:باب،،كتاب،صحيحهفيالبخاريأخرجه)4(

.4724:رقم،البخاريأخرجه()5
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كلة!الجطال!دةأولخطثص

:والعدلالإنصافاهلهموالجطعةالسنةأهلأنبيان:الثالثالمطلب

فيتظغؤأالا!آلييزاتؤؤضغزقغقاؤآلشضآء)وعلا:جلالثهقال

-س!يصص-5--ء-+

)1(.!!الييزانتخ!يروأؤلايالفشطالؤزتؤا!يضوأ!الميزالن

آتيهتنتقغفؤؤانزتتايآثتيتضزشقتاازشفتاتفذ)وعلا:جلوقاد

)2(.الآية!يآثفشطلناشآيتفوتملميزاتؤآ

الذيالإنصافويتحققالعدالةبهتنضبطالذيالمبزانأهلهمفالمسلمون

الدنيا.فيالناسأمورعليهتقوم

أهلهمالأنبياءأتباعكان)ولما:تيميةابنالإسلامشيخيقولالمعنىهذاوفي

،والعدلبالعلمالبدعوأهلالكفارمعوالسنةالإسلاماهلكلامكانوالعدلالعلم

،)3(.الأنفستهوئومابالظنلا

قامأنه!هالخطاببنعمرفعنكثير.ف!نهالسلفعنالبابهذافيورفىومما

وسننكمدينكمليعلموكمإلاإليكمعماليأرسلماوالثهوإنيألا":فقالخطيبا

إذنبيدهنفسيالذيفوإليئ،فليرفعهذلكسرىبهفعلفمن،أموالكمليأخذوالا

)4(...."لأقضينه

وانصفالثه،أنصفدامصر:ولاهوقدللأشزوصيتهفي!هعليوعن

لاإنفإنك،رعيتكمنفيههوىلكومن،أهلكخاصةومننفسكمنالناس

اللهخاصمهومن،عبادهدونخصمهالثهكانالثهعبادظلمومنتظلمتفعل

.9الآية،الرحمنسورة(1)

25.الآية،الحديدسورة)2(

22(.)1/المسيحدينبدللمنالصحيحالجواب)3(

.(012،138؟ا17)صوانظر:(،134)صالجوزيلابنالخطاببنعمرسيرة)4(
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رالعماعؤال!لةأووئصكط

العدلفيوأعمهاالحقفيأوسطهاإليكالأمورأحبوليكن...،حجتهأدحض

)1(.!الرعيةلرضاوأجمعها

بينةعليهقامتمنانظر":عمالهبعضيوصيالعزيزعبدبنعمروعن

إ)2(.البينةبهعليهقامتبمافخذه،عدول

)1(

)2(

!.-.!33(.)1/القرآنأخلاقانظر:

89(.5:9،69،،)126وانظر:1(،30.)صالجوزفيلابقالعزيزعبدبنعمزسيرةانظر:
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دالعماعةالصنلأأهلفحائص

اكفياالمبحث

والجماعةالسنةأهلبين!يماوالإنصافالعدل

السنةأهلاستمدالبابهذافيالواردةوالسنةالكتابنصوصخلالمن

يعتمدونأنهموحاصله،السنةأهلمنالمخالفمعالتعاملفيمنهجهموالجماعة

وإن،إليهمايرجعوما،الأمةسلففهمهماعلىوالسنةالكتابعلىدينهمفي

لافإنهمخطأ،في-إليهوالدعوةللحقتحريهعرفممن-العلمأهلآحادوقع

لهويرجون،خطئهفيبهيقتدونولاالخير،منلهمالهيحفظونبل،يسقطونه

ذلك.منالتوبة

ليسماومنهالمذمومفمنهمذمومايعدوقعاختلافكلفليسهذاأجلومن

كذلك.

والسنةبالكتابالثابتة"الأصول:الحقيقةهذهموضحاالإسلامشيخقال

دخلومنعنها،الخروجلأحدليسالأنبياء،بينالمشتركالدينبمنزلةهيوالإجماع

منفيهتنوعواوما،والجماعةالسنةأهلوهم،المحضالإسلامأهلمنكانفيها

)1(.الأنبياء"فيهتنوعتمابمنزلةفهوالمشروعةوالأقوالالأعمال

العلمأهلعندالاختلافأناعلم:السلفجمندالاختلاف:الأولالمطلب

ئضاد.واختلاف،تنوعاختلاف:نوعان

ذلكمنكانلاماالثه:رحمهالشافعيإليهأشارمافهو،التنوعاختلافأما

وأالخبريحتملهمعنىإلىالقائسأوالمتأولفذهب،قياسآويدركالتأويليحتمل

)2(.((غيرهخالفهوإنالقياس

)91/117(.تيميةابنفتاوىمجموع)1(

0.156)صالرسالة)2(
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!العماعهال!دلأأورخطفص.

واتحداختلفتالعبارةلكنالآخرمعنىفيهوالقولينمنكلكونذلكومن

.يتنافيانلافإنهما،المعنى

وأتقاطعأوتفرقإلىأدىماأن،وغيرهالمذمومالاختلافبينوالفاصل

)1(.المذمومالاختلافمنفهولعنأوسبأوتكفيرعلىحملأوتباغض

يورثولمفيها،الثاسواختلفالإسلامفيحدثتمسألةكل:الشاطيقال

،الإسلاممسائلمنأنهاعلمنا،فرقةولا،بغضاءولاعداوةبينهمالاختلافذلك

أنهاعلمناوالقطيعةوالتدابروالبغضاءالعداوةفأوجبتوطرأتحدثتمسألةوكل

شيء)2(.فيالدينأمرمنليست

الاختلافوهو،التنوعاختلافمنغالباالسنةأهلبينجرىماكانولذلك

المسائلفيالخلافعلىالغالبوهو،قريبأمرهالذي،واللفظيالاعتباري

)3(.الخبرية

ذلك:ومنالمتنافيان،القولانفهوالتضاداختلافوأما

الآخر.ويحرمهشيئاأحدهمايوجبأن-

الدين.أصولمسائلفيالبدعأهلمعالخلاف-

لا.بينانصا،نبيهلسانعلىأو،كتابهفيالحجةلهااللهأقاممسألةفيالخلاف-

،(91/915،122)14/تيميةابنفتاوىمجمرع56(،55-ا)1/بطةلابنالإبانةانظر:()1

.(،912ا-1/2713)المستقيمالصراطاقتضاء

.(2232/)لاعتصاما(2)

)6/58(.تيميةابنفتاوىمجمرعانظر:)3(
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!العماكلةالصلأأولفحائص

)1(.التأويلأوالاجتهاديحتمل

العالمفيهاأخطأوآحادهاالمسائلدقائقفيوالتضليلالتبديعترك:اكيئالمطلب

التبديعمنهيلزملاوآحادهاالمسائلدقائقفيالعالمخطأأنيرونالسنةأهلإن:

والتضليل.

العلمدقيقفيالخطأأنريبؤلا:الجالهذافيتيميةابنالإسلامشيخيقول

هذهفضلاءكبرلهلكذلكولولا،العلميةالمسائلفيذلككانوان،للأمةمغفور

لمكونهمعجهل،بأرضنشألكونهالخمرتحريمجهللمنيغفرالثهكانوإذاا،مة،

إذاومكانه،زمانهفيأدركهمابحسبالعلمطلبفيالمجتهدفالفاضل،العلميطلب

ويثيبه،حسناتهاللهيتقبلأناحقهوإمكانهبحسبالرسولمتابعةمقصودهكان

2(.أخطأبمايؤاخذهولااجتهاداتهعلى

المسائلآحادفياجتهادهفيإمامأخطأكلماأناؤلو:الجالهذافيالذهيوقال

،مندهابنولانصر،ابنمعناسلملماوهجرناه،وبدعناه،عليهقمنالهمغفورخطأ

فنعوذ،الراحمينأرحموهو،الحقإلىالخلقالهاديهووالثهمنهما،كبرهومنولا

والفضاضةأ3(.الهوىمنبالته

معالتوحيدكتابهفذكرخزيمةابنعلىالكلامعندالمنهجهذاإلىأيضاويشير

إيمانه،صحةمعاجتهادهفيأخطأمنكلأنؤلو:قالثم،الصورةحديثتأويل

اللهرحم،معناالأئمةمنيسلممنلقلوبدعناه،أهدرناهالحقلاتباعوتوخيه

المستقيمالصراطاقتضاء(،112)6/السنةمنهاج56(،ه)صلل!ثحافعيالرسالةانظر:()1

977(.)2/الطحاويةالعقيدةشرح(،11134/

.(2165/)5تيميةابنفتاوىمجموع)2(

04(.)14/النبلاءأعلامسير)3(
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!الجماعؤالصدةأووفطئص

أا(.وكرمهبمنهالجميع

فيوكان،الدقيقةالمسألةعليهخفبتمنيعذرونكانواالسلفف!نوهكذا

المستفيضةوالسنةالمستبينالكتابخالفمنأمافيه،وأخطأالحققاصدااجتهاده

البدعأهلبهيعاملبمايعاملفهذافيه،يعذرلاخلافاالأمةسلفعليهأجمعماأو

)2(.تيميةابنالإسلامشيخقالكما

الرجلأنقطعايعلموالواقعبالشرععلملهؤمن:اللهرحمهالقيمابنويقول

ابمكانوأهلهالإسلاممنوهو،حسنةوآثار،صالحقدمالإسلامفيلهالذيالجليل

يتبعأنيجوزفلا،لاجتهادهمأجوربل،معذورفيهاهووالزلةالهفوةمنهتكونقد

المسلمين31(.قلوبفيلىامامتهمكانتهتهدرأنيجوزولافيها

محاسنه.وأهدرتجملةتركغلطأوأخطأمنكلكانفلو"(يضا:ويقول

)4(.معالمها"وتعطلتوالحكموالصناعاتالعلوملفسدت

وعظمت،حسناتهكثرتمنأنأيضاوالحكمةالشرعقواعد"من:أيضاويقول

لاهماعنهويعفى،لغيرهيحتمللامالهيحتملفإنه،ظاهرتأثيرالإسلامفيلهوكان

)5(.لماغيرهعنيعفى

الله"لعل-:فيهاخالفمسألةفيالثهرحمهلقتادةالعذرملتمسا-الذهىوقال

واللة!،وسعهوبذل،وتنزيههالباريتعظيمبهايريدببدعةتلبسممنأمثالهيعذر

كثراإذاالعلمأئمةمنالكبيرإنثم،يفعلعمايسألولا،.بعبادهلطيفعدلحكم

)14/376(.السير11(

لمأ-173(.24172/تيميةابنفتاوىمجموع)2(

283!.)3/الموقعينإعلام)3(

93(.)2/السالكينمدارج)4(

.(176)1/السعادةدارمفتاح)5!
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!العماكلةال!لةأئلثحاثكل

وورعهصلاحهوعرف،ذكاؤهوظهرعلمهواتسعللحقتحريهوعلم،صوابه

فيبهنقتديولانعم،محاسنهوننسىونطرحهنضللهولاالثهلهيغفر،واتباعه

)1(.ذلك"منالتوبةلهونرجو،وخطئه،بدعته

بهذهتعلقفيماتيميةابنالإسلامشيخفيهألفماهناإليهيشارأنينبغيومما

.الأعلامالأئمةعنالملامرفع:وهوذلك،فيالمشهوروكتابه،المسألة

يضللونلاالسنةأهلأنكما:الحجةتبلغهلملمنالسلفإعذار:الثالثالمطلب

تبلغهلممنفكذلكالكبار،العلمأهلفيهوقعمماالدقيقةالمسائلفييخطئمن

يعذرونه.فإنهمالحجة

قديمإماممنصدرتقدالمخطئةالمقالةرأيت"إذا:تيميةابنالإسلامشيخقال

فلهذا،للأولاغتفرماالحجةبلغتهلمنيغتفرفلاله،الحجةبلوغلعدمفاغتفرت

ونحوهاعاثشةتبدعولاذلك،أنكرإذاونحوهاالقبرعذابأحاديثبلغتهمنببدع

)2(."نافعف!نهفتدبرهعظيمأصلفهذاقبورهمفييسمعونالموتىبأنيعرفلمممن

هالكا،يكونأنيجبالاعتقادهذامنشيءفيمخالفكل،وليسأيضا:ويفول

منذلكفيبلغهيكونلاوقدخطأهلهالثهيغفرمخطئأ،مجتهدآيكونقدالمنازعف!ن

)3(."سيئاتهبهاللهيمحوماالحسناتمنلهيكونوقد،الحجةعليهبهتقومماالعلم

وبرسولهبالثهالإيمانأهلمنالاعتقادمسائلبعضفيأخطأ"فمنأيضا:وقال

الرجليعني-الرجلهذامنحالاأسوأيكنلم،الصالحوالعملالآخروباليوم

الثهفيغفر-)4(...الحديثببنيهأوصىثمنفسهعلىأسرفأنهص!النيذكرهالذي

271(.)5/النبلاءأعلامسير)1(

61(.)6/تيميةابنفتاوىمجموع)2(

23(.5)صالدريةالعقود:انظر)3(

،6481:رقم312(،1/)1الثه،منالخوفباب،الرقاق،البخاريصحيحانظر:)4(

2756.:رقم211(،0)4/الثه،رحمةسعةفيباب،التوبةكتاب،مسلموصحيح
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!المماعةال!صةأووفطئص

.(1")خطأله

بدعةهوماوفعلواقالواقدوالخلفالسلفمجتهديمن"وكثيرأيضا:ويقول

منهافهموالآياتوإما،صحيحةظنوهاضعيفةلأحاديثإما،بدعةأنهيعلمواولم

ربهالرجلاتقىوإذا،تبلغهملمنصوصالمسألةوفيرأوهلرأيوإمامنها،يردلمما

)3(.!)2(لمااخطاتااؤنيسيتآإنتؤاجذتآ،زلتا):قولهفيدخلاستطاعما

السنةأهلمنهجمن:الحقبيانمنيمنعلاالمجتهدللمخطئالاعتذار:الرابعالمطلب

الحقبيانمنيمنعلا،المسائلمنمسألةفيأخطأالذيللعالمالاعتذارأنوالجماعة

لهمغفوراالمجتهدالمخطئكانفهان:تيميةابنالإسلامشيخيقولنفسها،القضيةفي

الكتابعليهدلالذيوالعملالقولفبياناجتهاذه،علىمأجوروهوخطؤه

وعملهأ4،.لقولهمخالفةذلكفيكانص!ان،واجبوالسنة

وافقهصحيحبحديثحجتهظهرتقولعننعدلأنلنايجوز"لاأيضا:ويقول

هذهبهيدفعمامعهيكونأنيجوزعالمقالهآخرقولإلىالعلمأهلمنطائفة

الأدلة.إلىتطرقهمنكثرالعلماءآراءإلىالخطأتطرقإذ،أعلمكانوإن،الحجة

والدليل(،العالمرأيبخلاف،عبادهجميععلىالثهحجةالشرعيةالأدلةفإن،الشرعية

...كذلكليسالعالمورأيآخر،دليليعارضهلمإذاخطأيكونأنيمتنعالشرعي

"لهذاتركنافيمعذور!نونحنله،تركهفيمعذورايكوننفسهفي،نهالغرضلكن

")5(.الترك

.(1/461)لاستقامةا(1)

286.الآية،البقرةسورة)2(

24(.)صص!الرسولبينهاقدوفروعهالدينأصولأنالىالوصولمعارج)3(

234(.)28/تيميةابنفتاوىمجموع)4(

12(.)صالأعلاما،ئمةعنالملامرفع)5(
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دا!ماعةالصةأوولمطفص
!

الثالثالمبحث

المظلفينمعوالانصافالعدل

للبراءةمتضمنةوهيوالبراء،الولاءالمؤمنعقيدةركائزمنأنفيهشكلامما

اؤلتآءؤآلنضعرممطآثتهوذتتجذوألآاتئوأقيآثلأينهـتا!ا):تعالىقالالكفار،من

تغضيي!)1(.اؤلتآءتغضهثم

كانواولوبينهمالعدلوإقامةالناسب!نصافتعالىاللهأمرالاعتقادهذاومع

فؤآكدئوأتغلإئوأجالاغلىقؤصشئانتخيرتنتمؤ،):تعالىقالكفارا،

!)2(.يلتقؤىاقرث

ر!الرسولذهبحينمااليهودفينزلتالآيةهذهأنجريرابنذكروقد

)3(.الآيةهذهفنزلتيقتلوهأنفهموا..،ديةفيليستعينهمإليهم

تشهدونوكما،عليهفاشهدوالوليكمتشهدونكما:"بلالسعديالشيخوقال

ماوقبولفيه،العدليجبف!نهمبتدعاأوكافراكانفلوله،فاشهدواعدوكمعلى

")4(.للحقظلمهذاف!ن،قولهلأجلالحقيردولا،قالهلأنهلا،الحقمنبهيأتي

ولوالعدلعلى!النيحرصمنالقارىأيجدماالمطهرةالسنةفيأنكما

كما،ظلمهمعنونهىوالمستأمنينالذمةأهلبإنصافأمر!النيفإنالكفار،مع

منيوجدريحهاوإن،الجنةرائحةيزحلممعاهداقتل)من:الصحيحالحديثفي

.51الآية،المائدةسورة)1(

.8الآية،المائدةسورة2()

69(.1/)0-شاكرأحمدتحقيق-الببانجامعانظر:)3(

925(.)2/الرحمنالكريمتيسير)4(
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!العماكلةالصةأووفطفص

عاما()1(.أربعينمسيرة

فقد،وصفهيفوقماالأمرهذاعلىالصحابةحرصفيأيضاالقارئويجد

فإنها،اللهبذمة)أوصيكم:فقالالذمةبأهلأوصىأنه!هعمرعنالبخاريروى

()2(.عيالكمورزقنبيكمذمة

رحمهالعزيزعبدبنعمرفهذابعدهمومنالتابعينعهدفيجاءماوكذلك

.والنصارىالكفار،معحتىلعدلهيشهدماعنهجاءتعالىالثه

مجلسالهميعقدأنمنهطلبواالعزيزعبدبنعمرأيامفيالنصارىأنوذلك

يردأنفأرادعادلا،عمروكان،الملكعبدبنالوليدمنهمأخذهمكانشأنفي

وجدالقضيةفيعمرنظرلماثم،الجامعفيفأدخلهالوليدمنهمأخذهكانماعليهم

فخيرهمالصحابةلهمكتبهالذيالصلحفيتدخللمالبلدخارجالتيالكنائسأن

ويطيبواالكنائستلكتبقىأوكلها،الكنائسهذهوتخريبسألوهماردبينعمر

بها)3(.أمانلهمفكتبالكنائسبقاءعلىفاتفقوا،البقعةبهذهللمسلميننفسا

الآثار.منذلكغيرإلى

يحملفلا،أولىبابمنالبدعفأهل،الكفارينصفونالسنةأهلكانف!ذا

يعدلوا)4(.ألاعلىإياهمبغضهم

أهلبهيتعاملأنيجبلماوميزانعبرةالبابهذافيالسلفمواقفوفي

معهم:العدلوجوهومن،البدع

.3166:رقم926(،)6/البخاريأخرجه()1

.3162:رقم267(،)6/البخاريصحيح)2(

ا-.17(.96)5/كثيرلابنوالنهايةالبدايةانظر:)3(

38(./)1الاسنقامةانظر؟()4
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دالعماكلؤال!نةأفلكطثكل

ابنالإسلامشيخقال:والنصارىاليهودمنخيرالمكفرةغيرالبدعأهلا-

كانوإن،بهكفرمنكلمنخيرفهوحيمحمدبهجاءبمامؤمناكانمن"كل:تيمية

والمرجئةوالشيعةالخوارجبدعةكانتسواء،البدعةمننوعبذلكالمؤمنفي

دينمنبالاضطرارمعلوماكفراكفاروالنصارىاليهودفإن،غيرهمأوالقدرية

كافرايكنلملهمخالفلا!للرسولموافقأنهيحسبكانإذاوالمبتدع،الإسلام

)1(.!"الرسولكذبمنكفرمثلكفرهفليسيكفرأنهقدرولوبه،

نأعاقلكلعندشكفلاوأهلها،البدعةبخطورةالاستهانةهذايعنيولا

كفرهمهؤلاءلأن،والنصارىاليهودتأثيرمنالمسلمينعلىأخطرتكونقدالبدعة

جاءولهذا،الناسمنكثيريعلمهلاخفيفأمرهاالبدعةوأما،للناسجليواضح

التحذير.أشدالبدعمنالسلفتحذير

وفي:وجهلهمظلمهممعالبدعأهلعندوالتقوىالإيمانبوجودالإقرار2-

باطنإيمانفيهيكونمنالبدعأهلداومن:تيميةابنالإسلامشيخيقولهذا

ولابكافرليسفهذا،السنةمنأخطأماأخطأحتىوظلاماجهلافيهلكنوظاهر،

مخطئايكونوقدعاصيا،أوفاسقابهيكونوظلمعدوانفيهيكونقدثم،منافق

معهيكونماوالتقوىالإيمانمنمعهذلكمعيكونوقد،خطؤهلهمغفورامتأولا

)2(."وتقواهإيمانهبقدرالثهمنولاية

في-تيميةابنالإسلامشيخيقول:بالغدلالسنةخالفمنعلىالحكم3

الصوفيةذمت"فطائفة:-الفضلاءعهدفيكانالذيالتصوفعلىا!م

واذعوافيهغلتوطائفة،السنةعنخارجونمبتدعونإنهموقالوا:والتصوف

الأنبياء.بعدوكملهمالخلفأفضلانهم

02(.1)35/تيميةابنفتاوىمجموع)1(

31/353-354(.تيميةابنفتاوىمجموع)2(
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!المحمامةالصنلأأووفطئص

كماالثهطاعةفيمجتهدونأنهموالصواب،ذميمالأمرهذاطرفيوكلا

وفيهم،اجتهادهبحسبالمقربالسابقففيهمالثه،طاعة.أهلمنغيرهماجتهد

فيخطئ،يجتهدقدمنالصنفينمنكلوفي،اليمينأهلمنهوالذيالمقتصد

وقد،لنفسهظالمهومنإليهمالمنتسبينومن،يتوبلاأوفيتوبيذنبمنوفيهم

أهلمنالمحققينعندولكن،والزندقةالبدعأهلمنطوائفإليهمانتسب

)1(.لماكالحلاجمنهمليسواالتصوف

السنة.أهلعلىتعدواكانولوالبدع(هلعلىبالعدلالحكم4-

وتفسيقهتكفيرهمنخالفهمنمعتيميةابنالإسلاملشيخوقعماهذاومن

حيث،السلفمنهجتيميةابنالإسلامشيخلنايرسمهذامثلوفي،عليهوافزاء

وأبتكفيردنالثهحدودتعدىصاانف!نه،يخالفنيلمنصدرسعةفيوأناإهذا:يقول

أقولهماأضبطبلفيهاللهحدودأتعدىلافأنا،جاهليةعصبيةأوافزاءأوتفسيق

هدىوجعلهاللهأنزلهالذيبالكتابمؤتماوأجعله،العدلبميزانوأزنهوأفعله

فيهكا.اختلفوافيماحاكماللناس

فيه"إ2(.الثهتطيعأنبمثلفيكالفهعصىمنجازيتماأنك!وذلك:قالثم

بالكفر-عليهيحكملمممن-البدعأهليجعلوالمالسنةأهلفإنهذاجانبإلى

منخيرمثلا)3(الزيديةفتجدبعض،منخيربعضهابل،واحدةمرتبةعلى

.(1/5)1السابقالمصدر(1)

2(.2-5446)3/السابقالمرجع21(

شيخ-ذكر،طالبأبيبنعليبنزيدإلىنسبةبذلكسموا،الشيعةفرقمنفرقة)3(

زمنهومن،تنتحلهالشيعةوكانت،وعلمائهمالبيتأهلأفاضلمنكانأنهالإسلام

وأثنىعليهماترحموعمربكرأبيعنسئللماف!نه،وزيديةرافضةالىالشيعةافزقت

لممنوسموا،اياهلرفضهمرفضتموني:لهمفقال،الشيعةمنقومفرفضهعليهما،

والنحلالملل(،11136/الإسلاميينمقالاتانظر:.إليهنسبةزيديةالشيعةمنيرفضه

3(.34-ه)1/السنةمنهاج(،11154/
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دالعما!ةالصنهأثلخطثص

ولا،والإنصافالعدلمعهميستعملونفالسلف،منهمأفضلوالمعتزلة،الرافضة

قربهمبحسبحالتهمتقتضيهاومنزلةحكممنهمقوملكلأنويرون،يظلمونهم

إا(.السنةمنوبعدهم

وكان،ببدعةتلبسممنالعلمأهلمنكثيرفيهيقعماأيضاالبابهذاومن

.الأخرىالبدعأهلعلىالردفيجهودلهم

الكلامعلمأدخلالذيالهرويذرلأبييعتذرتيميةابنالإسلامشيخفهذا

شاكلتهعلىكانومنالباجيالوليدلأبيذلكيتلمسوأيضا،المغربأهلإلمما

،مشكورةمساعالإسلامفيلهمنإلاهؤلاءمنماإنهثم:الإسلامشيخيقول

لكثيروالانتصاروالبدعالإلحادأهلمنكثيرعلىالردفيوله،مبرورةوحسنات

بعلمفيهموتكلم،أحوالهمعرفمنعلىيخفىلاماوالدينالسنةأهلمن

عنابتداءالمأخوذالأصلهذاعليهمالتبسلمالكن،وإنصاف،وعدلوصدق

ذلكبسببفلزمهم،لوازمهوالتزامطردهإلىاحتاجواعقلاءفضلاءوهم،المعتزلة

منمنهمذلكبسببالناسوصار،والدينالعلمأهلمنالمسلمونأنكرهما

منكلامهمفيوقعلمايذمهممنومنهموالفضاثل،المحاسنمنلهملمايعظمهم

2(.أوساطهاالأموروخيار،والباطلالبدع

طائفتينعلىفتنةاوجبتالشطحاتؤهذه:بقولهالأمرهذاالقيمابنويؤكد

:الناسمن

وصدقنفوسهمولطفالطائفةهذهمحاسنعنبهاحجبت:إحدا!

الظنوأساءواالإنكار،غايةوأنكروها،الشطحاتهذهلأجلفأهدروها،معاملتهم

وأهدرت،جملةتركغلطأوأخطأمنكانفلو،وإسرافعدوانوهذامطلقا،بهم

.والصناعاتالعلوملفسدتمحاسنه

.(157)5/السنةمنهاجانظر:()1

.(201)2/والنقلالعقلتعارضدرء)2(
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!الجماعهال!لةأووخطفص

وصحة،قلوبهموصفاء،القوممحاسنمنرأوهبماحجبوا:الأخرىوالطائفة

عليهافسحبواونقصانها،شطحاتهمعيوبرؤيةعنمعاملتهموحسن،عزائمهم

معتدونأيضاهؤلاءلها،والانتصارالقبولحكمعليهاوأجروا،المحاسنذيل

.مفرطون

عليهالسيريجبالذيالحقأهلمنهجعنأبانالطاثفتينخطأبينلماثم

حقذيكلأعطواالذينوالإنصافالعدلأهلوهم!:الثالثةوالطائفة:بقوله

ولا،المعلولالسقيمحكمللصحيحيحكموافلم،منزلتهمنزلذيكلوأنزلواحقه،

)1(.يرد"ماوردوايقبلماقبلوابل،الصحيحبحكمالسقيمللمعلول

فيالتامالاستقراءأهل"من:البابهذافيالذهيسطرهماأيضاذلكومن

بنعمروالضالترجمةفيذكرحيث)2(،والتعديلالجرحوشيخ،الرجالنقد

منكانعمرآبأنوقولهفيه،)4(معينبنيحمىكلامفنقل،المعتزلةشيخعبيد)3(

كانوماكفار،ف!نهم)"(الدهريةالثهلعن:فقالالذهيذلكعلىعقب،الدهرية

)6(.هكذا"عمرو

4(.93-.)2/السالكينمدارج()1

482(.)صللسخاويالمغيثفتح(،101)6/للسبكيالثافعبةطبقاتانظر:)2(

،البصريالحسنالإمامجالس،القدريالبصريالمعتزليباببنعبيدبنعمروهو)3(

بغدادتاريخانظر:هـ.144سنةمات،الحسنأصحاباعتزلثمعنه،وحفظ

.(451)6/النبلاءأعلامسير1166،)12/

الجرحإماممشهور،حافظثقةزكريا،أبو،مولاهمالغطفايعونبنمعينبنيحمصهو)4(

.(172)8/الأعلام(،014)4/الاعتدالميزانانظر:هـ.233سنةمات،والتعديل

يدلدليلالعالمفييكونأنونفواوجل،عزالثهربوبيةنفراملحدةكافرةطائفة:الدهرية)5(

القبامةوأنكرواالدهر،إلىالحوادثوأسندواونحلوق،وخالقومصنوعصانععلى

الأديانأهلعقائدفيالبرهان47(،)1/حزملابنالفصلانظر:ذلك.وغيى،والبعث

.(43ه)صالمرتادبغبة88(،)صللسكسكي

1(.45)9/النبلاءأعلامسير)6(
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علألعماا!لصلأاثكلأووكط

ه

الرابعالمبحث

الإنصافليوالجطعةالسنةاهلضوابطمننماذج

أهلأنلهاللمتتبعيظهرمضىفيماالعلملأهلذكرئهاالتيالمواقفخلالمن

والتفسيقبالتبديعالمتعلقةالمسائلفيمهمةمنهجيةضوابطوضعواوالجماعةالسنة

يأتي.فيمالهسأتعرضماوهذاوالتكفير،

واضح.يرهانإلايكونلاوالتبديعوالتفسيقبالتكفرالحكم:الأولالمطلب

يكونلاشرعيحكموالتبديعوالتفسيقالتكفيرأنالسلفعنالمعلوممن

،البابهذافيالشرعأحكامعلممنإلاذلكفييخوضولا،نيرةواضحةببينةإلا

وواقعهم.،الناسأحوالوعرف

الشديدبالوعيدالثغرةهذهسدقدالنبويالتوجيهنجدالأمرهذاولخطورة

ذلكومن،كثيرةأحاديثفيجاءالذي،برهانبلاوغيرهبالتكفيرالجازفعلى

احد!()1(.بهباءلقد!لريالأخيهالرجلقل)إراةص!قوله

حارإلاكذلكوليس،اللةعدوقالأوبالكفررجلادعا)من:!ىوقال

()2(.عليه

ولابينةبلاالأمرهذاعلىيقدممنعلىشديدوعيدالنصوصهذهوفي

)3(.دليل

منأحدآيكفرأنلأحد!وليس:تيميةابنالإسلامشيخيقولهذانحووفي

رقم:قال،كمافهرتأويلبغيرأخاهكفرمنباب،الأدبكتابفيالبخاريأخرجه11(

كافر.يا:المسلملأخيهفالمنحالباب،الإيمانفيومسلم3061،

كافر.يا:المسلملأخيهقالمنحالباب،الإيمانفيمسلمأخرجه)2(

.(0/1466)الباريفتحانظر:)3(
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!العماكلهال!لهأ!لخطئص

ثبتومن،المحجةلهوتبين،الحجةعليهتقامحتى،وغلطأخطأوإن،المسلمين

")1(.بالشكعنهذلكيزللمبيقينإسلامه

ببدعةولايذنبه،ذنب:طجردأحديجعللاأنههناالمقصوددالكنأيضا:وقال

فيكانمنفأمامنافقا،كانإذاإلاالباطنفيكافراإليها،الناسدعاولوابتدعها،

ليسفهذاالبدعمنتأولهمابعضفيغلطوقدبه،جاءوبمابالرسولالإيمانقلبه

ولملها،وتكفيراللأمةوقتالابدعةالناسأظهرمنكانواوالخوارجأصلا،بكافر

فيهمحكموابل،غيرهولاطالبابيبنعليلايكفرهممنالصحابةفييكن

)2(.!المعتدينالظالمينالمسلمينفيبحكمهم

الواقعالرجليجعللا،الحجةإقامةبلاالكفرأوالبدعةفيالوقوعفبمجرد

.كافراأومبتدعافيها

الإسلامشيخذلكذكركمامهمةوموانغشروطآالسنةأهلوضعولهذا

وانتفاءشروطبثبوتمشروط،والسنةالكتابفيالمطلقالوعيدأنقررحيث

يلي:فيماتتلخضوهي)3(،موانع

التكفر:شروط

لمإذاأمافالتزمه،عليهوعرضقولهلازمأوالكفر،قولهصريحيكونأنا-

بذلك.عليهيحكمهفلاوأنكرهيلتزمه

.وإرادةاختيارعنالمكفرالفعلاوالقولصدوريكونأن2-

تثذتختىمغذي!نكناؤتا):تعالىلقولهويتبينها،،الحجةعليهتقامأن3-

466(.21/تيميةابنفتاوىمجموع()1

2(.اط)7/217تيميةابنفتاوىمجموع)2(

335(.1/)5تيميةابنفتاوىمجموعانظر:)3(
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!الجماعةال!دةأولخطئض

.(1)!!زشولا

فهي:التكفيرموانعوأما

.بالإسلامعهدحديثيكونأنا-

بهم.فاقتدىالابتداععلماءإلايجدلمأنهأو،بعيدةبباديةنشأقديكونأن2-

.ونحوهاختلالأويحنونالعقلمغئبيكونأن3

والسنة.الكتابنصوصتبلغهلاأن4-

أوجبمعارضعندهقامولكن،وفهمهاعندهوثبتتالنصوصتبلغهأن5-

تأويلها)2(.

جعلالعظيمالأمرهذامنالتحذيرفيزيادةتيميةابنالإسلامشيخإنبل

الطائفةتكفيرالمنكرةالبدعومن"الثه:رحمهيقول،المنكرةالبدعمنالمسلمينتكفير

)3(.لماوأموالهمدمائهمواستحلالالمسلمينطوائفمنغيرها

بذلك.صاحبهعلىيحكمالكفرفيوقعمنكلليس:الثانيالمطلب

بذلكعليهيحكمالكفرفيوقعمنكلليسأنهوالجماعةالسنةأهلعليهالذي

وجوبكجحدكفراتكونالمقالةن11:تيميةابنالإسلامشيخيقولالأمر،نفسفي

،الخطابيبلغهلمبحيثيكونقدبهاالقائلثم،والحجوالصياموالزكاةالصلاة

تبلغهلمبعيدةبباديةنشأأوبالإسلامعهدحديثهوكمننجاحده،بهيكفرلاوكذا

.15الآيةالإسراء،سورة()1

2،28-ا231/717،،917)3/تيميةابنفتاوىمجموع:والموانعللشروطانظر)2(

،23/345-346.)12/551

684(.)7/يميةابنفتاوىمجموع)3(
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!العماعلأال!دةأوومطفص

)1(."الإسلامبشرائع

شيخقال،المعينوالحكمالمطلقالحكمبينالتفريقلهالتنبهينبغيمماوكذلك

بمنعمابهقامالذيالمعإنلعنيستلزملاالمطلقلعن"ولكن:تيميةابنالإسلام

)2(.!المطلقوالوعيد،المطلقالتكفيروكذابه،اللعنةلحوق

لااللهإنقالوا:الذينالجهميةكمقالاتكفرايكونقد"القولأيضا:وقال

فيطلقكافر،أنهالناسبعضعلىيخفىقدولكن،الآخرةفييرىولا،يتكلم

نإقال:ومنكافر،فهومخلوقالقرآنقالمن:السلفقالكماالفائلبتكفيرالقول

عليهتقومحتىالمعينالشخصيكفرولاكافر،فهوالآخرةفييرىلاالله

")3(.الحجة

؟البابهذافيالأمثلةأروعالسلفذكرفقدولهذا

لموعذبوسجن،القرآنخلقبمسألةامتحنقدكاناللهرحمهأحمدالإمامفان

وأ،كافرينكانواولووحللهم،لهماستغفربل)4(،المعتصمأوالمأمونالخليفةيكفر

لهم)5(.الاستغفاريجزلمالإسلامعنمرتدين

البدعةأنالبابهذافيالسنةاهل(صلهممابينها:ليمامتفاوكلةالبدع:الثالثالمطلب

قالبينها،التفاوتباعتباربعضمنعقاباأشدوبعضهابينها،فيمامتفاوتة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

354(.)3/تيميةابنفتاوىمجموع

932-.33(.1/)0تيميةابنفتاوىمجموع

61(.9)7/السابقالمصدر

،المأمونمنبعهدبويع،إسحاقأبو،المهديمحمدبنالرشيدهارونبنمحمدالخليفةهو

342(،31/بغدادتاريخانظر:هـ.227سنةمات،القرآنبخلقالناسامتحنممنوكان

4(.50)1/العبر592(،1/)0النبلاءأعلامسير

)12/488487(.تيميةابنفتاوىمجموعانظر:
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!العماكللأال!لهأولخطثض

أنهاإلا،بالتشريعاللهحدودمجاوزةإلىبالإضافةعظيمةكبيرةبدعة"كل:الشاطي

صغارمنهافيكونرتبها،تفاوتتبعضإلمابعضهانسبإذاذكرناهلماعظمتوإن

وإما،دونهمماكبرعقابافالأشدبعض،منعقاباأشدبعضهاأنباعتبارإماوكبار،

)1(.لماالمفسدةفيالمطلوبفوتباعتبار

أصولفيمتبوعينإلىالمنتسبةالطوائفإإن:بقولهالإسلامشيخذلكويقرر

عظيمة،أصولفيالسنةخالفقديكونمنفمنهم،درجاتعليوالكلامالدين

)2(..."دقيقةأمورفيالسنةخالفقديكونمنومنهم

قال،العلمأهلفصلهكمامكفر،غيرهوومامكفرهوماالبدعمنأنكما

منمتواتراعليهمجمعاأمراأنكرمن:المكفرةالبدعة"ضابط:الحكميحافظالشيخ

،يفرضلممافرضأو،مفروضجحودمنبالضرورةالدينمنمعلوما،الشرع

وأنفيمنعنهوكتابهورسولهالثهينزهمااعتقادهأوحللا،تحريمأو،محرمتحليلأو

)3(.لما!رسولهبهاللهأرسلوبمابالكتابتكذيبذلكلأن،إثبات

هذافيالضوابطمنلكثيرجعلهممحالثهرحمهمالسلففمانهذاجانبإلى

التفسيقأوبالتبديعالمسلمعلىللحكمالعمومحيثمنكثيرةقيوداذكروا،الباب

ذلك:فمن،غيرهأو

المخالفين.علىالكلامعندالقصدوتحريالتجردأ-

ذلك.وموجبوالتعديلالجرحبأحكامعالمايكونأن2-

.(1/16)لاعتصاما(1)

)3/348(.تيميةابنفتاوىمجموع21(

حقيقة35-353(،5)3/تيميةابنفتاوىمجموعوانظر:616-617إ.21/القبولمعارج)3(

981(.)2/للغامديالبدعة
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العماعةفىالصنةأووفصمط

.الأحكامإصدارقبلوالتبينالتثبت3

سيلا.ذلكإلىوجدمامحاملهأحسنعلىالكلامحمل4-

ذلك.غيرأوالتعصبأوالمنافسةمنهلاحإذايروىولايطوىالأقرانكلام5-

به،يعبألابعضفيبعضهمالأقران"كلامالثه:رحمهالذهيذكرهماذلكومن

الله،عصممنإلامنهينجوومالحسد،أولمذهبأولعداوةأنهلكلاحإذالاسيما

والصديقين،الأنبياءسوىذلك،منأهلهمنهسلمالعصورمنعصراعلمتوما

)1(.لماكراريسذلكمنلسردتشئتولو

تغييرعلىالناسأحرصمنعليهمالثهرضوانالسلففإنهذاكلومع

مذيرونبلولأهلها،للبدعةإقراراليستالمباحثهذهفيقرروهوما،البدعة

الحكمفييتعدونولا،منازلهمالناسينزلونأنهمإلابها،يقوممنوذم،البدعة

ؤلآ)وعلا:جلبقولهمقتدينبهالثهأمرهمبمايحكمونبل،غيرهمعلى

!)2()3(.يلتقؤىاقربفؤئوأآغلإتغلإئوأجالاغلىقؤصشئانيخيرتنتم

)1(

)2(

)3(

.(11111/الاعتدالميزان

.8الآية،المائدةسورة

.(17ةطا)صالعليلمحمدالسنةأهلإنصافانظر:
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دالعماعلأالصةأ"لهكطئض
ه

ف!اكالفصل

أخلاقاالناسوأحسنلكسالنالم!(رحم

الرحمة.ثعريف:الأولالمبحث

علىتدورمادةوهيرحم،منأصلها:الرحمةلفة:الرحمةثعريف:ا!أولالمطلب

)1(.عليهوتعطفلهرنإذايرحمهرحمه:يقال،والرأفةوالعطفالرقةمعنى

)2(.مثلهوالمرحمة،والتعطفالرقة:الرحمة:الجوهريوقال

)3(.المغفرةعلىأيضاالرحمةونطلق

وقالالخير)4(،إيصالإرادةهي:الرحمةاصطلاحا.الرحمةتعريف:اكفيالمطلب

مبدأوتكونالقلبرقةبهلمنغالبائعرضوجدانيةحالةالرحمة:الكفوي

)5(.الإحسانمبدأهوالذيالثفسانيللانعطاف

)2(

)3(

)4(

)2/894(.اللغةمقاييسمعجمانظر:

9291(.)5/الصحاخ

235(.)12/العربلسان(،1)4/18المحيطالقمرسانظر:

.(11ه)صللجرجانيالتعريفاتانظر:

376(.)2/الكليات
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دالعماعؤال!د5أووهطئصه
اكلأالمبحث

الرحمةليالواردةالنموص

ترجعوهيمعانيهمختلفعلىوالسنةالكتابنصوصفيالرحمةمصطلحجاء

لبعضها.عرضيليوفيما،وتقاربه،اللغويالمعنىإلى

معانالكريمالقرآنفيللرحمةالكريمالقرآنفيالرحمةمصطلح:الأولالمطلب

الآتي:فيفيهاالقولأوجزعدة

زخت!خزآبنتضيكونانئتمثؤ)ثعالى:الثهقال.الرزقبمعنىتأثيأولا:-

)1(.الآية!زئي

ازاذنياؤ)وعلا:جلالثهقالالابتلاء.منالعافيةبمعنىتأتيثانيا:-

)2(.الآية!ليزختؤ

آلتهقصقلؤتؤلآ)وجل:عزقالالنار.عذابمنالنجاةبمعنىتأتي:ثاك-

.!)3(رؤزحمتهغق!يكؤ

آثذيفففوبفيؤتجغقتا)وعلا:جلقال.والمحبةالألفةبمعنىتأتيرابعا:-

)4(.الآية!ؤزحمةزاقةاتبعوة ب!صو

المعاني.منذلكغيرإلى

)1(

)2(

)3(

)4(.

.001الآيةالإسراء،سورة

38.الآيةالزمر،سورة

.51الآيةالنور،سورة

27.الآيةالحديد،سورة
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دالعماكلةالصنكأووثطئض

قبله،للذيكالمتممالمطلبوهذاالرحمه:علىالحثليالواودةالآيات:اكفيالمطلب

مساثل.منبالرحمةيتعلقوما،الفضلمنفيهلمافصلتهوإنما

غقيكتمآلث!قضملققؤلآذالكتغديىتؤثيئوئم)وعلا:جلقال

وئإءيناذئمةقتقفى):وجلعزوقاد!)1(.!آبخ!يعيرينينتكنتصؤزخضتهر

قإن):قائلمنعزوقال!)2(.!آلرجيمآلتوابهؤإنهوغقيهقتابمايمتنئ

آثئخيري!ئآئفؤجمصغننشةوتا7ئر3ؤلاؤليمغؤزحمؤذوري!ثمقفلتحذئوذ

!بوأيضايؤايخذفمتؤآلرخضيماذوآتغفورؤزثك)؟تعالىوقال!)3(.!

فيؤزحمئةرغقيتكؤآلل!قضلؤتؤلآ):تعالىوقال!)4(.آثغذاقيتفئملغحل

تباركوقال!)5(.!غطغغذاكاييهاقضئزتآفيتتشكزؤآلأيخزةآلاتتا

!)6(.ئزظونتغلتمآلرشولؤاطيغوأآلربهؤةائوأؤةآلطقؤةؤاييئوأ):وتعالى

!)7(.هآتغطيوآلقضليذوؤآلفةتشتآءقنيرختي!ءتختصى):تعالىوقال

ؤزخضيئ):وقال!)8(.آلرجم!نخثزؤاتحاؤآزخزآغمزرثؤفل):تعالىوقال

ينآلذلبتجتاختفماؤآخمضق)وعلا:جلوقال!)9(.شتئءكلؤييمغث

سورة!1)

سورة(2)

سورة(3)

سورة(4)

سورة(5)

سررة(6)

سورة(7)

سورة(8)

سورة(9)

.46لآيةا،ةلبقرا

.37لآيةا،لبقرةا

.741لآيةا،منعالأا

.85لآيةا،لكهفا

.41لآيةا،لنورا

.65لآيةا،لنورا

.47لآيةا،نعمراا-ل!

.811لآيةا،المؤمنون

.561الآية،الأعراف
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!العماعةال!د5أهلئصخط

!)1(.!ضجيرازيانيآزخمهضاكتازثؤقل%لرخض!

خآءئحثمتفذ):قائلمنجلفقال!النيالرحمةبخلقوصفوقد

يآتفؤمحىغقي!مخيريصقغيتؤتاغقيهغننيرانفيس!ثمينزشوث

آءاشياقغةوؤآثلأيهآآلل!4رشومخما)وعلا:جلوقال!)2(.كازجيوزءوف

)3(.!تثتهثمرخمآءتكفايىآغلق

يشهدماالمطهرةالسنةفيجاءقدأنهكما:الرحمةفيالواردةالأحاديث:اكفيالمطلب

بالحق،الناسأعلمبحقفهم،بالخلقالرحمةمنوالجماعةالسنةأهلعليهلما

يأتي:ماعلىفيهاأقتصركثيرةأحاديثالبابهذاوفي،بالخلقوأرحمهم

وسلمعليهاللةصلىالثهرسول)كان:عنهماالثهرضيزيدبنأسامةفعن-

اللهم:يقولثميضمهماثمالأخرى!خذهعلىالحسنويقعدفخذهعلىفيقعدفييأخذفي

()4(.أرحمهمابفيارحمهما

وسلمعليها.دئةصلىالنىعلىقدم):عنهالدهرضيالخطاببنعمروعن-

لألصقتهأخذ!هالشىليصبياوجدتإذالسقيثديهاتحلبقدالسىمنامرأة!ماذاسى

لاقلناأكرفيولدهاطارحةهذه(درون:وسلمعليهاللةصلىالنيلنالقالوأرضعتهببطنط

بولدها()5(.هذهمنبعبادهارحمدتة:لقال،تطرحهلاأنعلىتقدروهى

كتبالحلقاللةخلقلماا:قالوسلمعليهالفهصلىالنيعنهريرةأبيوعن-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(.

.42الآيةالإسراء،سورة

.128الآية،التوبةسورة

92.الآية،الفتحسورة

.3006:رقم،الأدبكتابفيالبخاريأخرجه

2754.:رقم2(،901)4/ومسلم9995،:رقمالبخاريأخرجه
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دالعماكلؤالنةأملفطئكلأ

غصى()1(.ثغلبرحمتيإنالعرشعلىعندهوضعوهونفسهعلىيكتبوهوىبهفي

هارحمة!منها،رحمةمائةلقة)إن:ص!النيعن!هالفارسيسلمانوعن-

()2(.القيامةليوموثسعونوثسعة،بينهمالحلقيتراحم

عليهالثهصلىالثهرسولسمعت:قالهريرةأباأنالمسيببنسعيدوعن-

ليوانزلجزءاوتسعينثسعةعندهفأمسكجزءمائةالرحمةاللة)جعل:يقولوسلم

ولدهاعنحالرهاالفرسثرفعحتىالحلقيتراحمالجزءذلكلمنواحداجزءاايأرض

كلصيبه()3(.أنخشية

يحكيوسلمعليهاللةصلىالبىإلىانظركأيئ)قال:مسعودبنعبدالثهوعن-

لمنهملقومياغفراللهم:ويقولوجههعنالدميمسحوهولأدموهقومهضربهالأنبياءمننبيا

()4(.يعلمونلا

يرحملاا:وسلمعليهالثهصلىالقهرسولقالقالعبدالثهبنجريرعنو-

الصحيحة.الأحاديثمنذلكغيرإلى()5(.الناسيرحملامناللة

2751.:رقم21(،57)4/ومسلم45،74:رقم،البخاريأخرجه)1(

.2753:رقم2(،8151/)4مسلمأخرجه2()

2.لأ52!رقم2(،801)4/كتابفي،وفسلم500،6:رقم،البخاريأخرجه)3(

.2917:رقم،ومسلم3477،:رقم،البخاريأخرجه)4(

9231.:رقم،ومسلم7376،:رقم،باب،كتابفي،البخاريأخرجه)5(
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رالعماعةالصنلأأولفطئصه
الثالثالمبحث

باكل!رحمتهليالنبويالمنهج

في!النيصحابةبهايستنيرحيةتربويةنماذجلتعطيالسنةجاءتوكذلك

:الحوادثهذهومن،العلميةحياتهم

أريدالصلاةليلأقومإفي):قالوسلمعليهالدهصلىالنيعنقتادةأبيفعن-

امه()1(.علىالثقأنكراهيةصلايئفيفأتجوزالبمبكاءلأممعليهااطول(ن

أنهاحدثتهوسلمعليهاللهصلىالنيزوجعنهاالثهرضيعائشةوعن-

لقد:قال؟أحديوممنأشدكانيومعليك(لىهل):وسلمعليهالثهصلىللنيقالت

ابنعلىنفسيعرضتإذالعقبةيوممنهملقيتهاأشدو!نلقيتماقومكمنلقيت

استفقفلموجهيعلىمهمومو(نا!انطلقتاردتماإلىيجبنىللمكلالعبدبنياليلعبد

جبريلفيهالإذالنظرتأظلتنىقدبسحابةانالمذاواسيلرلعتالثطلببقرنوأناإلا

ابلملكإليكبعثوقدعليكردواومالكقومكقولممعقداللةإن:!قاللنادايئ

شئتليماذلك:لقالمحمدياقال:ثمعليل!لمالجبالملك!نادافيليهمشئتبمالتأمره

اللةيخرجأنأرجوبل:وسلمعليهاللةصلىالن!لقالالأخشبين؟عليهمأطبق(نشئتإن

شيئا()2(.بهيشركلاوحدهاللةيعبدمناصلاهممن

ولاتناجشواولاتحاسدواالا:قالحيثصحابته!النينبهماهذاومن-

أخوالمسلمإخوانا،اللةعبادوكونوابعضبيععلىبعضكميبعولاكلدابرواولالباغضوا

بحسبمراتثلاثصدرهإلىويشي!هاهناالتقوىيحقرهولايخذلهولايظلمهلاالمسلم

()3(.وعرضهومالهدمهحرامالمسلمعلىالمسلمكلالمسلم(خاهيحقرأنالشرمنامرى

)1(

)2(

)3(

475.:رقم،ومسلم757،:رقم،باب،الصلاةكتابفيالبخاريأخرجه

.5917:رقمومسلم3231،:رقمباب،،كتابفيالبخاريأخرجه

ودمهواحتقارهوخذلهالمسلمظلمتحرييمباب،والصلةالبركتابفي،مسلملفظهذا

.2564:رقم(،8691)4/،ومالهوعرضه
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!ابماكل!الصلأأووكطئص

الرابعالمبحث

بالناسالسلفرحمةمنصور

لهم،ورسمه،ص!النيسطرهالذيالربانيبالمنهجبعدهمومنالصحابةأخذلقد

بالخلق.وأرحمهمالخير،علىالناسأحرصفكانوا

هذا:ومن،وعظاتعبرةسيرهمفيالسلفسطرهوفيما

إلىعنهاللهرضيالخطاببنعمرمع)خرجت:قالأبيهعنأسلمبنزيدفعن

صبيةوتركزوجيهلكالمؤمنينأميريا:فقالتشابةامرأةعمرفلحقتالسوق

الضبعتثلهمأنوخشيتضرعولازرعلهمولاكراعاينضجونماواللهصغارا

عليهاللهصلىالنيمعالحديبيةأبيشهدوقدالغفاريإيماءبنخفافبنتوأنا

ظهربعيرإلىانصرفثمقرسابنسبمرحبا:قالثميمضولمعمرمعهافوقف،وسلم

ثموثيابانفقةبينهماوحملطعاماملأهماغرارتينعليهفحملالدارفيمربوطاكان

أميريا:رجلفقال،بخيرالثهيأتيكمحتىيفئىفلناقتاديه:قالثمبخطامهناولها

حصناحاصراقدوأخاهاهذهأبالأرىإيئواللة(مكثكلتكعمر:قاللهاكثرتالمؤمنين

ليه()1(.سهمافمانستفيءا!بحناثم!افتتحاهزمانا

ضربفييستأذنالعزيزعبدبنعمرإلىكتب:أنهأرطاةبنعديوعن

منالعجبكلفالعجببعداماعمر:إليهفكتب،منهمالحقلاستخلاصالمسجونين

منينجيكعنكرضائيوكأن،الفةعذابمنجتةلككأفيبشر،عذابليإياياستئذانك

وجلأ2(.عزاللةسخط

جبرهكسرثمنةفيوكانشيئااشزىإذاكانأنهالبصريالحسنوعن

.4165رقم:باب،،كتاب،صحيحهفيالبخاريأخرجه)1(

153(.)صالعزيزعبدبنعمرسيرةانظر:)2(
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!العماعلأالصةأولفطثص

.(1).لصاحبه

منافضلالدنيامنخلافيماقطنيأصحابيكنلمالسبخي:فرقدوقال

كفا)2(.أسمحولالقاء،أشجعلامحمدأصحاب

اللهخلقهاالتيالرحمة:المهلبقول،الأحاديثهذهشرحفيالسلفأقوالومن

التبعاتالقيامةيومبهايتغافرونالتيهيالدنيافينفوسهمفيوجعلهالعباده

بينهم+(.

ص!انالعبدإلىوالمصالحالمنافعإيصالتقتضيصفةالرحمةأنالقيمابنوذكر

عليكشقمنالناسفأرحم،الحقيقيةالرحمةهيفهذهعليها،وشقت،نفسهكرهتها

عنك)4(.المضارودفعمصالحكإيصالفي

حيثعليهمالثهرضوانالصحابةعنوجلعزالثهذكرهفيماهذاويتلخص

وقد!)5(،تتتهثمزخمآ4تكفايىآغلىاشيدآءقغةرؤآثذينآلقإجرشو4لمخمد):قال

حقفيللهدىالمقارنةالرحمةأفضلهاومن،الرحمةمنصوراالثهرحمهالقيمابنذكر

الجزاء.يومإلىوآجلةعاجلةرحمةأنهااطهرحمهفبين،المؤمنين

،الإيمانطعموذوقوالبرالخيرمحبةمنالدنيافيالثهيعطيهمفماالعاجلةفأما

آدت!يقضليفل):تعالىقال،والعافيةوالأمنوالسروروالفرح،حلاوتهووجدان

!)6(.!تخمغونيماخثرفؤققيتقرخوأقيذالكؤديزحمي!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.)6(-

.()133الأخلاقمكارممنالمنتقىانظر:

)132(.السابقالمرجع

4(.،145547/)5الباريفتحانظر:

.(172)2/اللهفاناغاثةانظر:

.92الآية،الفتحسورة

58.الآيةيون!،سورة
http://www.al-maktabeh.com



عةدالعطال!لهأولفطئص

نصيبكانفكلما،هداهمبحسبتكونللمهتدينتحصلالتيالرحمةوهذه

أرحمكانواالصحابةفتجدأوفر،الرحمةمنحظهكانأتمالهدىمنالواحد

اتكفايىغلىاشيدآةتغةرؤآثذينآللإجوشوذلمخما):تعالىقالكما،الأمة

العلمسعةبينلهالثهجمعفقد،بالأمةالأمةأرحموالصديق!)1(،تتتهتمزخمآء

كلربناوسحوقد،رحمتهاتسعتعلمهاتسعكلماالرجلوهكذا،الرحمةوسعة

بولدها،الوالدةمنبعبادهأرحمفهوشيء،كلرحمتهفوسعتوعلما،رحمةشيء

)2(.نفسهمنبالعبدأرحمهوبل

.92الآية،الفتحسورة()1

17(.ا-ه72)2/اللهفان)غاثةانظر:)2(
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العماعهرالصنهأملفطئصه

لثاكالفصل

ال!عةوملازمةابىدةوكثرةالزهدعلىحرصهم

الزهد.تعريف:الأولالمبحث

"والدالوالهاءالزاء؟فارسابن:قالاللغةفيالزهدتعريف:الأولالمطلب

الشيء.قلةعلىيدلأصل

)1(.القليلالشيءوالزهيد

فيه)2(.يرغبلاأيالشيءفييزهدفلان:يقال،الرغبةضدوالزهد

يأبالزهيدمنهوالراضيعنهالراغبء:الشيفيالزاهد)3(:الراغبقال

)4(.!آلزهديفينيييماؤ!ائوأ):تعالىقال،القليل

للزهد،العلمأهلتعريفاتتعددت.الاصطلاحفيالزهدتعريف:اكفيالمطلب

ذلك:ومن

نأعنهالمرغوبوشرطمنه،خيرهوماإلىالشيءعنالرغبةانصرافالزهد:ا-

الشيءيكونأنفيه،مرغوباعنهالمرغوببكونوالمقصودفيه)5(.مرغوبايكون

تركهيسمىفلاأصلافيهيرغبلامماكانإنأما،عادةفيهيرغبممازهداالمتروك

03(.)3/اللغةمقايشىمعجم(11

.(791)3/العربلسان(،481)2/للجوهريالصحاحانظر!)2(

هـتقريبا،295سنةفيتوفيبالراغب،الملفب،الأصفهانيالمفضلبنمحمدبنالحسينهو)3(

792(.)2/الوعاةبغية1815،112/النبلاءأعلامسيرانظر:.ذلكغيروقيل

2(.1ه)صالأصبهانيللراغبالمفردات(4)

324(.)صالقاصدينمنهاجمختصرانظر:)5(
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العماعةفىالصللأاووئصخط

زاهدا.يسمىلامثلاالزابعنيرغبفالذيزهدا،

لأنهمرجوحا،لكونهأو،نفعهلانتفاءإماينفعلاماتركهوالزهدةوقيل2-

)1(.نفعهعلىضررهيربولمامحصلأومنه،أنفعهولمامفوت

الثه)2(.عندبماالقلبوثقةالآخرةالدارفيينفعلاشيءكلتركهو:وقيل3

العباء.لبسولاالغليظبكلليس،الأملقصرالدنيافيالزهد:وقيل4-

مفقود)3(.علىمنهايأسفولابموجود،الدنيامنيفرحلاالزاهد:وقيل5-

جوانبمنجانبإلىفيهنظرمنهاواحدفكل،تنافالنعريفاتهذهبينوليس

وهوالزهدمعنىبينإنهحيثمنأشملوالثانيمنهاالأولولعلفشرحه،الزهد

.الآخرةفيمنهخيرهولماالدنيافيينفعهلماالترك

الزهدأنللقارئيتبينالسابقةالتعريفاتإلىبالنظر:الزهدحقيقة:الثالثالمطلب

.والجوارحبالقلبيتعلق

ولاالعبد،همكبرالدنياتكونلاأنذلكبالدنيا،تعلقهعدمهوبالقلبفالزهد

منأجلهمنخلقماإلىبهايتوصلكمطيةيستخدمهابلحقها،منكثريعطيها

الغاية،تلكعنفيهابما!لا،بالدنياينشغلفلا،أوامرهوطاعةسبحانهالثهعبادة

القلي.الزهدهوهذا

غنيشغلمماكانتإذاالمباحاتفضولعنإمساكهافهو،بالجوارحالزهدوأما

الثه)4(.طاعةعلىبهايستعانمماكانتأو،الواجبات

615،511(.1/)0تيميةابنفتاوىمجموعانظر:)1(

64(.01/1)السابقالمصدرانظر:)2(

.(1اط5)2/السالكينمدارجانظر:)3(

641(.1/)5تيمبةابنفتاوىمجموعانظر:)4(
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!العماعهال!دلأأووفطئص

هوالمشروع"والزهدالزهد:حقيقةبيانفيتيميةابنالإسلامشيخيقولولهذا

علىبهايستعانلاالتيالمباحفضولوهو،الآخرةالدارفيينفعلافيماالرغبةترك

الثه".طاعة

الآخرةالدارفيينفعماعلىيعينأوبنفسهالآخرةالدارفيينفعما"فأما:قالثم

لآةاقئوأآثذينيايها):تعالىقولهفيداخلصاحبهبلالدينمنليسفيهفالزهد

!ا)1(.ثفغتدينآئحمث،آللةإتتغتذؤاحؤ،تكثمآلئةخلاتآطحتنئئخثرئوأ

لا،أشياءستة-الزهدأي-"ومتعلقه:-الزهدمعنىفي-القيمابنوقال

،والناس،والرياسةوالصور،،المال:وهيفيها،يزهدحتىالزهداسمالعبديستحق

)2(."اللهدونماوكل،والنفس

القهجعلهممافيهاوماالدنياعنوالانقطاعالانصرافهوالحقيقةفيالزهدفليس

عدمولكنه،الأسمىالهدفإلىللوصولوبلغةلهم،رحمةوجعلهآدم،لبنينعمة

الدنيويةالحياةهذهفيالعبدفإنمنها،فيهنفعلاماوترك-الهدف،عنبهاالانشغال

نأهذهوالحلينبغيفلا،عليهماجميعلأداءيكفيماالوقتمنلديهليسالقصيرة

شيئاضيعفإذا،عمرهساعاتمنيمرماكلعلىمحاسبلأنهالمفيد،بغيرينشغل

ذلك.علىسيندمشكلاف!نهعاجلأوآجلبنفععليهيعودلافيمامنها

بالاشتهارولا،العلمأهلبينهكمااللهأحلهلماتحريماليسإذآالمشروعفالزهد

الغليظوكل،اللباسمنالخشنكلبس،واللباسالمظهرأوالعبادةفي.معينةبصفة

مناللهيريدهماإرادةهوبل،عنهاوالإعراضالدنياتركمجردوليس،الطعاممن

الغاية.عنوسيلةالثهجعلهبماالانشغالوعدمالعبد،

21(.)15/تيميةابنفتاوىمجموع11(

.(13)2/السالكينمدارج)2!
http://www.al-maktabeh.com



دالعمام!لأالصدلأأووكطثص

سليمانكانفقد-الملكرفضالزهدمن-المراد"وليس:القيمابنيقولولهذا

وكانلهما،ماوالنساءالمالمنولهمازمانهما،أهلأزهدمنالسلامعليهماوداود

طالبأبيبنعليوكان،نسوةتسعوله،الإطلاقعلىالبشرأزهدمن!نبينا

منلهمكانمامعالزهاد،من!وعثمانوالزبير)2(عوف)1(بنالرحمنوعبد

للنساءمحبةالأمةكثرمنكانأنهمعالزهادمن!هعليبنالحسوكان،الأموال

كثير-مالمعالزهاد،الأئمةمنالمباركبناللهعبدوكان،وأغناهملهن،ونكاحا

)3(.الزهاد..."أئمةمنسعدبنالليثوكذلك

مندينهميأخذونوراحوا،المذمومبالتصوفتزينواالناسمنطائفةأنإلا

المقيتة،النصرانيةالرهبانيةمننوعاالزهدفجعلوا،السابقةبالأممتأثراوهناكهنا

علىتقوموالتي،والهنديةالفارسيةوالحكماليونانيةالفلسفاتموروثاتبقاياومن

إذاإلاذلكفييسموأنيمكنهولا،والنعيمالروحانياتعالمفييدخللاالعبدأن

)1(

)2(

)3(

،الزهريالقرشيزهرةبنالحارثبنعبدبنعوفعبدبنعوفبنالرحمنعبدهو

هـ.32سنةمات،شهيرةومناقبه،قديماأسلم،بالجنةالمبث!رينالعشرةأحد

9993(.:)رقمالتهذيبتقريبانظر:

عمةصفيةأمه،الأسديالقرشيأسدبنخويلدبنالعوامبنالزبيرهو:العوامبنالزبير

عمروضعالذينالستةوأحد،بالجنةلهمالمشهودالعشرةأحد،اللهعبدأبايكنى،!الني

اعتزلالزبر(،وحوارىحواركط،ديالكل:قال!النيأنالصحيحفي،الشورىفيهم

بنوفضالةجرموز،بنعميرلحقهالمدينةإلىراجعاكرفلماالجملوقعةفيالفريقين

فراسخسبعةبعدعلى،السباعوادي:لهيقالككانفقتلوه،نفيعلهيقالورجل،حابس

الطبقاتانظر:.ذلكغير:وقيل،سنةوستونأربعوله،وثلاثينستسنة،البصرةمن

حجرلابنالإصابة4(،3195/للبخاريالكبيرالناريخ(،001)3/سعدلابنالكبرى

/11.)526

.(14)2/السالكينمدارج
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!العماعلأالصفهأووخطفص

جانبا)1(.وطرحهافيهاوماالدنيامنتخلص

فيالزهدببعضهمبلغحتىالدنيا،فيشيءكلعنتزهدأنعندهمفالزهد

:قالالدنيا،ملاذعنللزهدتعرضهعندجمرةأبيابنحكاهفيماوذلك،الآخرة

عنحكيمالذلكيشهد،الخصوصلأهلوهوهذا،منأعلىهوالزهد"وحقيقة

في:واثفيفيها،وماالدنيافي:الأول،أيامثلاثةفيزهدت:قالأنهالفضلاءبعض

)2(."العظمىالهجرةهيوهذهالثه،سوىفيما:واكلثفيها،وماالآخرة

المقالةهذهوفسادعنه،الإجابةعنتغنيالأمورهذهمثلحكايةأنشكولا

عاقل.منصفلكلبين

لصادقللتلقيالعامةالمصادر(،138)صالوكيلالرحمنلعبدال!صوفيةهيهذهانظر:()1

62(.)صسليم

.(531)3/البخاريمختصرشرحالنفوسبهجة)2(
http://www.al-maktabeh.com



دالجماتالصنةأثلفطثص

الثافيالمبحث

الزهدفيالواردةالنصوص

الاكترارعدمعلىالمؤمنتحثوالسنةالكتابفيالكثيرةالنصوصجاءت

،الناسأيديفيمماوالزهدالدنيا،فيوالزهدالثه،عندفيماوالرغبةالفانيةبالدنيا

مماجيل،بعدجيلاعلمائهامنذلكالأمةوتلقت،ص!صحابتهالنيربىهذاوعلى

تعالى.اللهشاءإنتباعاعرضهسيأتي

فيوالرغبةالدنيافيالزهدالدنيا:فيالزهدفيالواردةالآيات:الأولالمطلب"

بينماشتى،بأساليبذلكفيهماوردوقد،والسنةالكتابعليهحثمماالآخرة

وقلةحقارتها،وبيانالدنياعنوتزهيدودوامها،لمنزلتهاوبيانالآخرةفيترغيب

وقتها.

قتغفل):تعالىاللهقولوقتها:وقلةالدنياحقارةتبينالتيالنصوصفمن

آدئة):ثعالىوقوله!.)1(.قييلأئظقمونؤلااتتئخترلضنيؤآلأيخزةقليلآلدثتا

فيآلذتاآثختؤةؤقاآلذثتايآثختؤةؤقيرخوأؤيفدزتشتآءلضنآلزز!قيت!ط

تاقيآدت!جمنذؤقاتنقذجمنذكزقا)وعلا:جلوقوله!)2(.!قتعإلاآلأيخرة

.ص+،،ء.جط

!)3(.!يغتلوئ!ائواتاياح!نناتجرهرضترؤااللأينؤلتخنرجمت

ؤ،آلدتيااثخيؤةتغرلبهئمقلآخقآلئ!ؤغذإنآلناشتايها):وجلعزوقوله

قاكزيتييماءفيقؤيإءغلىقخرقي):تعالىوقوله!)4(.آتغضوز!يآلئ!تغرلبهم

خطتذوإنةوقزوناوفتآيتلتتايقيتآلدثياآثختؤةئيريذوئآلذيف

77.الآيةالنساء،سورة()1

.26الإيةالرعد،سررة)2(

69.الآية،النحلسورة)3(

،:."..هالإيةفاطر،سورة)4(
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دالدماعةال!نهأثلمطثص

ءاقفلتنخترآلت!تؤابؤيق!تمآتيقتماوئوأآثذيفؤقال!غطييم

ققاآلأزضنؤيذايى؟يإء!فتا!آلطحنروتإ؟يققنقآؤ،ضيكاؤغيل

ؤأضتخ!آلئنتصعيربنمنكأتؤتاآلفهذونيينتن!وتةريخئ!ينتةر!ان

يقتشتآءلمنآلززفيت!طآلثةؤي!!تتفوئونيآلاثستةرت!تتنؤأآثذيف
عهصعه

إلى!)1(.آتبهمزونئقلغ،نهوؤي!قخ!يتاغقيتاآلئةمنانتؤلأؤيقدزجمتاب؟ء

.البابفيالواردةالآياتمنذلكغير

شهدتقدالمستفيضةالسنةأنكماالزهد.فيالواردةالأحاديثالثافي:المطلب

الأمر.لهذا

كنفته،والناس،العاليةبعضمنداخلابالسوق!الني)مر:قال!هجابزفعنأ-

مافقالوا:؟بدرهملههذاأنيحبايكم:قالثم،بأذنهفأخذفتناوله،ميتاسكبجديفمر

عيباكانحياكانلوواللةقالوا!لكم؟(نهأتحبونقال:به؟نصنعومابشيء،ك(نهنحب

()2(.عليكمهذامناللةعلىاهونللدنيالواللة:لقالميت؟وهولكيف(سك،لأنهفيه،

منهاكالراسقىمابعوضةجناحاللةعند!عدلالدنياكالتالو:ص!النيوقال2-

ماء()3(.شربة

بماذ!فلينظراليمفيأصبعه(حدكميجعلكماإلاالآخرةليالدنيا)ما:!هوقال3-

)،(
.جع(

)2(

)3(

)4(

78-82.الآياتالفصص،سورة

.2:رقم2272(،)4/والرفائق،الزهدكتابفيمسلمأخرجه

انم،أ376)2/الزهد،كتابسننهفيماجهوابن0،232:رقم565(،)4/الترمذيأخرجه

الحديثأ!يصحكثيرةشراهدوللحديثسعد.بنسهلحديثمن511،4:رقم

الصغيزاالجامعصحيح439(،:)رقمالصحيحةالأحاديثسلسلةانظر:بمجموعها.

!"+الألبانيللشيخكلاهما2952(:إرقم

.55:رقم2(،491)4/وأهلهانعيمهاوصفةالجنةكتابفيمسلمأخرجه
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رالعماكلةالصهأووفطئص

يا:فقالرجل!النبى)(دى:قال!ه)1(الساعديسعدبنسهلوعن4-

ليازهد!:اللةرسوللقالاكسواحبقاللةأحبنىعملته(ناإذاعملعلىدلنىاللةرلمول

()2(.يحبوكالنالرايديليليماوازهداللةيحبكالدنيا

أحدكمنظر)إذا:قالوسلمعليهالثهصلىالثهرسولأنهريرةأبيوعن5-

()3(.عليهففحلممنمنهأسفلهومنإلى!لينظروالحلقالمالفيعليهفضلمنإلى

وسلمعليهالثهصلىالنيعنعنهماالثهرضي)4(حصينبنعمرانوعن6-

أهلهاأكثرفرأيتاكرفيواطلعتالفقراءأهلط(كثرفرأيتالجنةلي)اطلعت:قال

النساء()5(.

منأناسان)1:أخبرهالخدريسعيدأباأن)6(الليثييزيدبنعطاءوعن7

مانفدحتىأعطهإلامنهمأحديسألهفلموسلمعليهاللهصلىاللةوسوللمألواالأنصار

وإنهعنكمأدخرهلاخيرمنعندييكنما:بيديهانفقشيءكلنفدحينلهمفظلعنده

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

له،العباسأبو،الساعدي،الخزرجي،الأنصاريخالدبنمالكبنسعدبنسهلهر

التهذيبتقريبانظر:.المائةجاوزوقدهـ،88سنةماتمثهولا،،صحبةولأبيه

2673(.:إرقم

ماجهابنصحيحفيا،لبانيالشيخوصححه2041،رقم:،سننهفيماجهابنأخرجه

3315(.)رقم:

6392.:رقمباب،،كتابفيمسلمأخرجه

سنةمات،الصحابةكبارمننجيد،أبو،الخزاعيخلفبنعبيدبنحصينبنعمرانهو

281(،)4/الأثيرلابنالغابةأسد(،)3/8012البرعبدلابنالاستيعابانظر:هـ.52

507(.)4/حجرلابنالإصابة

64(.94:)رتم،كتابفي،البخاريأخرجه

سنةمات،الثقاتالحديثأعلاممن،الشامنزيل،المدني،الليثييزيدبنعطاءهو

7ء1463.:)رقمالتهذيبتقرببانظر:هـ.ا75
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العماعهفىالصنلأأورفطئصه
واوسعضراعطاءكعطواولناللةيغنهيسنفنومناللهيصبرهيتصبرومناللةيعفهيستعفمن

الصبر()1(.من

قيستإذاشيئاتساويلابأنهاوبيانالدنيافيللرغبةذمالنصوصهذهففي

.ةلآخربا

.5301:رقمومسلملأ،475:رقم،باب،كتابفيالبخارياخرجه()1
http://www.al-maktabeh.com



!العماعلأال!اللأأووفطئكل

الثاثأالمب!حث

الزهدفيالنبويالمنهج

ه

والاغ!ترارالدنيامنالحذرمن!النيأمرلتؤكدجاءتالعمليةالسنةأنكما

فيها.والزهدوتركها،بها،

وسلم:عليهاللهصلىالثهرسولقال:قالعنهالثهرضيهريرةأبيفعن-

قوثا()1(.محمدآلارزق)اللهم

م!غلامله!نشعيبأبولهيقالالأنصارمنرجلان)1:مسعودأبيوعن-

خامسوسلمعليهاللهمصلىالنبىأدعولعليخمسةطعاملم!اصنع:لثعيبابولهلقال

البيلقاليدعلمرجللتبعهملدعاهالجوعوسلمعليهاللةصلىالنىوجهفيوأبصرخمسة

نعم()2(.!له؟-قالأدأذنالبعناقدهذاإنوسلمعليهاللةصلى

أخيوسلمعليهالثهصلىالثهرسولخق)3(الحارثبنعمرووعن-

ولادر!مودهعندوسلمعليهاللةصلىاللةرسوللرك)ما:قالالحارثبنتجويرية

()4(.صدقةجعلهاوارضاوسلاحهالبيظءبفلتهإلاشيثاولاامةولاعبداولادينارا

حصرعلىوسلمعليهاللهصلىالنهرسول)نام:قالمسعودبناللهعبدوعن-

ليأناماللدنياومالىما:لقالوولءلكاتخذنالواللةرسوليافقلناجنبهفيأدروقد!قام

)1(

)2(

)3(

)4(

.5551:رقم،ومسلم0،646:رقم،باب،كتابفي،البخاريأخرجه

2(.)582وممبملم6456؟:رقمباب،،كتابفي،البخاريأخرجه

صحابي،المؤمنن،أمجويريةأخوالمصطلقي،،الخزاعي،ضرارأبيبنالحارثبنعمرو

5(.370:)رقمالتهذيبتقريبانظر:.الخمسينبعدالىبقى،الحديثقليللكنه

9273.:رفمباب،،كتابفيالبخاريأخرجه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماكلةال!لهأووئصفط

وتركها()1(.راحثمشجرةتحتاستظلكراكبإلاالدنيا

الحندقإلىوسلمعليهاللةصلىاللةرسول)خرج:قالعنهالثهرضيأنسوعن-

ر(ى!لمالهمذلكيعملونعبيدلهميكنفلمباردةكداةفييحفرونوالأنصارالمهاجرون!اذا

:قال،والجوعالنصبمنهمما

والمهاجرهللأنصارفاغفرالآخرهعيشالعيشإناللهم

له:مجيبينفقالوا

أبدا()2(.بقيناماالجهادعلىمحمدابايعواالذيننحن

2377.:رقم،جامعهفيالزمذيأخرجه(11

.(5185:)رقمومسلم2834،:رقم،بابالجهاد،كتابفيالبخاريأخرجه)2(
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دالعماعة.الصنةأووفطئص

الرابعالمبحث

السلفزهدمنصور

بالحلالالناسأعلممنفهمالخير،خصالجمعواقدوالجماعةالسنةأهلإن

كتبوفيالزهدكتبفيمسطراذلكتجدالدنيا،فيالناسأزهدومن.والحرام،

فيالمؤلفةالكتبفيوالناظر،ودعوةعملاوفعلا،قولا،تراجمهمثنايافيالتاريخ

عنهم:الآثارمنجملةالمجالهذاوفيهذا.فيعنهمالكثيرةالنصوصليجدالزهد

مقبلة،الآخرةواوتحلت،مدبرةالدنيا)ارتحلت:قال!هطالبأبيبنعليفعن-

اليوملمنالدنيا،أبناءمنككونواولا،الآخرةأبناءمنلكونوا،بنونمنهماواحدةولكل

عمل()1(.ولاحسابوغدا،حسابولاعمل

اللةارضاتخذواقومأولئك،الآخرةفيوالراغبينالدنيافيللزاهدين)طوب؟!هوقال-

دداوا()2(.والدعاءشعارا،وال!ب،طبوماءهالراشا،وتراهابساطا،

نبيكم،هدكطمنهديكمأبعدما):فقالبمصريخطب!ه)3(العاصبنعمرووقام-

فيها()4(.الضاسفأركبأنتموأماالدنيا،فيالناسأزهدفكانهوأما

طلبعلىأعونشيثانجدفلمأفضلأيهاالأعمال)تابعنا)5(:الليثيواقدوقال-

)11

)2(

)3(

)4(

)5(

.1764:رقمحديث،الجزمبصيغةمعلقاالبخاريأخرجه

372(.)7/الإيمانشعبفيالبيهقيأخرجه

إمرةوولي،الحديبيةعامأسلمالمشهور،الصحابي،السهميواثلبنالعاصبنعمروهو

ذلك.يغروقيل،وأربعيننيفسنةبمصرماتفتحها،الذيوهو،مرتينمصر

5(.588:)رقمالتهذيبتقريبانظر:

938(.)3/الإيمانشعبفيالبيهقيأخرجه

التابعين.كبارمنهوبل:وقيل،صحبةله:يقال،الليثيواقدأبيبنواقدهو

744(.0:)رقمالتهذيبتقريبانظر:
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!العماعةال!غةأوولمطكلص

الدنيا()1(.فيالزهدمنالآخرة

)2(-
بعد)أما:إخوانهبعضإلىالدرداء)3(أبوكتب:قال،عقبهبنموسىوعن-

فعلتإذاف!نكالثهعندفيماوالرغبةالدنيا،فيوالزهدالثهبتقوىأرضيكف!ني

()4(.والسلامدنياهملهملزككالناسوأحبك،عندهفيمالرغبتكاللهأحبكذلك

نأولكن،المالإضاعةولاالحلالبتحريمالدنيافيالزهدليس:الحسنوقال-

أصبتإذا-المصيبةثوابفيتكونوأنيدك،فيبمامنكأوثقالثهيدفيبماتكون

تصبك.لملوفيهامنك-.أرغببها

)5(.وأحسنهالزهدفيالكلامأجمعمنهذا:القيمابنقال

ذلك:منيحملةكتفيكثيرةآثاربعدهمومنالصحابةعندالعمليالتطبيقومن

ثنتافيهإزاروعليهخليفةوهوبالناسعمرخطب:قالالثهرحمهالحسنفعن-

)6(.رقعةعشرة

فاعتذرخرج،ثم،الجمعةيومالناسعلىأبطأالخطاببنعمرأن:قتادةوعن-

)21

)3(

)4(

)6(

.(174)8/المصففيشيبةأبيوابن2(،55)الزهدفيأحمدالإمامأخرجه

،المغازيفيإمامفقيهثقة،الزبيرا-لطمولمماالأسدي،عياشأبيبنعقبةبنموسىهو

4107(.)رقم:التهذيبتقريباثظر:هـ.141سنةمات

أول،بكنيتهالمشهورالصحابي،الدرداءأبو،الأنصاريقي!بنزيدبنعويمرهو

ذلك.بعدعاشوقيل!عثمانخلافةأواخرفيماتالأتقياء،العبادوكالأأحد،مشاهده

5263(.:)رقمالتهذيبتقريبانظر:

381(.)7/الإيمانشعبفيالبيهقيأخرجه

.(917)2/الحكمالعلومجامع:وراجع(،41)2/السالكينملارج

915(.)صالجوزيلابنالخطاببنعمرسيرةانظر:
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الصلأ.!العماكلةآووفطفص

)1(.غيرهثوبلييكنولميغسلكان،هذاثوبيغسلحبسنيإنما:وقال،إليهم

ما:فقاليدي،فيمعلقالحما!هالخطاببنعمررأى:قال!هجابروعن-

جابر.ياهذا

فاشتريته.لحمااشتهيت:قلت

اشتريت؟جابريااشتهيتأفكلماعمر:فقال

!)2*3(.آلدتتاختايتهزفيطيتيكزاذقتغ):الآيةهذهتخافأما

)5(.طعاممنيشبعيكادلاعمرابنكان)4(:مهرانبنميمونوقال-

المتبوعين:الأئمةزهدومن-

الزاهدعلىفللزهدبالزهدعليكربيعيا:قالحيثالشافعيالإمامعنجاءما

الناهد)6(.المرأةعلىالحليمناحسن

حصيرالهفبسطتبالزهد،أحمدلأعارضيوماأحمد:بكرثل!مامأحدهموقال

يحسنلاالزهدارفعه:فقال.عليهلتجلس:قلت3هذاما:فقالإليهمافنظر،ومخدة

)2(

)3(

)4(

)6(

.(631)صالسابقالمصدر:انظر

.52الآية،الأحقافسورة

991(.إصالخطاببنعمرانظر:سيرة

الفقهاء،الثقاتومن،الرقنزلاةصل،االكرفي،أيوبابو،الجزريمهرانبنميمونهو

)رقم:التهذيبتقريبانظر:هـ.171سنةمات،العزيزعبدبنلعمرالجزيرةولي

.)8907

603(.)1/الزهدفيالجراحبنوكيعاخرجه

938(.)7/للبيهقيافييمانشعبانظر:
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!العماعهال!لهأثلفطثص

)1(.الزابعلىوجلسبالزهد،إلا

الحثهذا"وفي:!تنقذجمنذكؤقا)وعلا:جلقولهعندالسعديوقال

يكونفيماالزهدوهو،المتعينالزهدخصوصاالدنيا،فيالزهدعلىوالترغيب

حقعلىوتقديمه،عليهالثهأوجبعماالاشتغاللهويوجبالعبد،علىضررا

الدنيالذاتالعبديقابلأنللزهدالدواعيومن،واجبالزهدهذافإنالثه،

أعلىإيثارإلممايدعوماوالتفاوتالفرقمنيجدف!نه،الآخرةبخيراتوشهواتها

".الأمرين

،وحدهالعابدعلىنفعهايقصرالتيللعباداتالانقطاعهوالممدوحالزهدوليس

بمايقومحتىصحيحازاهداالعبديكونلابلونحوها،والذكروالصيامكالصلاة

دينهوإلمماالفهإلىالدعوةومن،والباطنةالظاهرةالشرعيةالأوامرمنعليهيقدر

والفعل.بالقول

كلفيوالسعيوالرغبةوالدنيا،الدينفيينفعلافيماالزهدهوالحقيقي"فالزهد

)2(."ينفعما

27(.23،/)1الحنابلةطبقاتانظر:!)1

59(.)3/الرحمنالكريمتيسير)2(
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!لأ!العماكلةال!نلأأولفطفكل

الحامسالمبحث

الزهدأحكاممن

،الآخرةفيينفعلاماتركالعلماءعرفهكماالزهدالزهد:اقسام:الأولالمطلب

فيأحياناويكون،بالحرامالمشتبهفييكونوقد،البينللحرامالزكذلكيكونوقد

:أقسامثلاثةهذاعلىوهو،المباح

ولذاللزهد،حدأدنىوهومسلمكلعلىواجبوهذا:الحرامليالزهداولا:

نأالعبدعلىيفرضبكونهولعلهلا،أومنهكونهفيخلافاالعلماءبعضيورد

الزهد)1(.عمومفيداخلايكون،الزكهذاعلىيثابوأنه،الحراميزك

وبينهمابين،والحرامبينالحلال)إن:!قولهفيهالأصل:المشتبهفيالزهدثانيا:

()2(.وعرضهلدينهاستبرألقدالشبهاتالقىلمن،الناسمنبهثريعلمهنلامشتبهاتأمور

عليهاشتبهمنأي(،وعرضهلدينهاستبرألقدالشبلأتاتقىالمن:!قولهومعنى

منأوالحلالمنهوهلشيءعليهاشتبهف!ن،يتقيهأنلهالأحسنفإنشيء

المؤاخذ،منالذمةبراءةإلىأدعىذلكلأنء،الشيذلكيتجنبأنفعليهالحرام

علىيتجرأأنيوشكالمشتبهعلىتجرأمنولأنالناسذممنالتخلصوإلى

)3(.الحرام

الزهديجبفحينئذ،واجبعنيشغلالمباحذلككانإذاوهذاا!لإح:الزفدثالثا:

فيفللرغبةفيهزهدومنفيه،الزهديجبفلاالواجبعنيشغللاكانإنأمافيه،

فياسلفماكلعلىيومئذمحالسبالإنسانلأن،القيامةيؤمالحسابفيالتخفيف

.(ا-85186)2/والحكمالحلومجامعانظر:()1

.(1!995:)رقمومسلم(،52:)رقمالبخاريأخرجه2()

2(.20-304)1/والحكمالعلومجامعانظر:)3(
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!الجماعلأال!نةأووخطفص

أسلم،فذلكالآخرةوسيلةهوبماإلاالدنيافييشتغللاأنفياجتهدفمنالدنيا،

هذهفإن،الدينيةالمكروهاتمنبالحلالالتمتعأنصاحبهيعتقأنينبغيلاولكن

الزهد)1(.مفهومحولالخاطئةالأفكارولدتالتيهيالنظرة

السلفبعضلخصهاكثيرةعلاماتللزهدالزهد.علاماتمن:اكفيالمطلب

فيبماتكونأنولكن،المالإضاعةولاالحلالبتحريمالدنيافيالزهدليس:بقوله

أرغب-بهاأصبتإذا-المصيبةثوابفيتكونوأنيدك،فيبمامنكأوثقاللهيد

تصبك.لملوفيهامنك

)2(.سواء!الحقفيوذامكمادحكيكون"وأن:زيادةلفظوفي

علاماته:نستنتجأنيمكنالأثرهذاومن

فيبالتهوثقاليقينحققفمن،اليقينقوةمنناشئةوهذهالثه.يدفيبماالثقةاولا:

ومنعهوخوفا،رجاءبالمخلوقينالتعلقعنوانقطعله،بتدبيرهورضيكلهاأموره

الدنيافيزاهداكانكذلككانومن،المكروهةبالأسبابالدنياطلبمنذلك

الدنيا.منشيءلهيكنلموان،الناسأغنىمنوكان،حقيقة

اليقينكمالمنوهيالشيء:ذلكحصولعلىالدنيافواتثوابتفضيلثانيا:

فواتمنالحاصلالثوابيفضلصاحبهالأنالدنيا،فيالزهدعلاماتومنأيضا،

فيتكنلمإذاالدنيامصاثبأنكماء،الشيذلكحصولعلىالدنيافيماشيء

فيها.وزهدهالدنيافيرغبتهفلةيبينمماوهذا،عندهشيئاتعنيفلادينه

فيها،والذامالمادحاستواء0الدنيافيزهدعلاماتومن:والذامالمادحاستواء:ثاك

185-)2/.والحكمالعلومجامع-13،116)2/السالكينمدارج:الثقسيملهذاانظر(11

36(.هإصالقاصدينمنهاجمختصر186،1

.(917)2/والحكمالعلومجامع(،14)2/السالكينمدارجانظر:)2(
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دالعماعلأالصنلأأووفطئكل

لأن،ذمهمأوفيهالهالناسمدحيهمهفلاولذاوزنا،للدنيايقيملاصاحبهالأن

وعلى،الذمخشيةالحقتركعلىذلكحملهربماالذمكرهأوالمدحأحبمن

سقوطعلىدليلفهذاعندهالحالاناستوىمنأما،المدحرجاءالباطلارتكاب

)1(.حقيقةالزهدهووهذا،قلبهمنالمخلوقينمنزلة

33(..)صالقاصدينمنهاجمختصر(،ا-81183)2/والحكمالعلومجامعانظر:)1!
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العماعهرال!نلأأورفحائصه

ال!دسالمبحث

الطاعةملازمةالعبادةكثرة

التهاونوعدموملازمتها،العبادةعلىالحرصوالجماعةالسنةأهلمعالممن

المعاد.وليوم،لآخرتهمثزودوابل،فحسبالدنيافيبالزهديكتفوالمفإنهم،بذلك

الشرعيةالنصوصاستفاضت:العبادةملازمةفيالواردةالنصوص:الأولالمطلب

ومن،حياتهشؤونكلفيوتعالىسبحانهالثهطاعةالتزاممنالمسلمعلىيجبفيما

آدئااتغتمآللأينتغقاؤلبكؤألزشولآددةيجؤتن)وعلا:جلتولهذلك:

ز!يقا!اؤلبكؤخ!نؤآلصيجإنجؤآل!ثتهذآءؤآلصذيف!نآلنبئنيخنغقيغم

ؤقف):وجلعزوقوله!)1(.هغييقايآلئ!ؤكتئآلئإجمفآلقضلذايث

لمحيقاجخللإيفآلأثقزتخيقاتخيرهـينتجنمتىئذيخفةؤزشوتةرآلتةئطغ

اتجزاآلئايؤيكمتطيعوأقإن):تعالىوتوله!)2(.!آتغطيوآتقؤزؤذايث

ؤاتتغبكيرتاغنققتبهراغقفتاققئطغؤلا)وعلا:جلوقوله)3(.!خ!تا

.الآياتمنذلكغيرإلى!)4(.!فرطاافرةوؤكأتقؤدة

عنجاءماالبابهذاومن.السلوكهذافيالسلفآثارمن:اكيئالمطلب

موجزا:!منهشيئاهناأذكرالسلف

دراعةفيهسفط)5(العزيزعبدبنلعمركان5:أسلمبنزيدبنالرحمنعبدفعن-

)1(

)2(

)31

)4(

.967-.الآيتانالنساء،سورة

.13الآيةالنساء،سورة

.16الآية،الفتحسورة

28.الآية،الكهفسورة

.(146)صالمنيرالمصباحانظر:.ونحوهالطيبفيهيخبأما:السفط
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!العماكلهالصنؤأووفصثط

كانفإذاأحد،فيهيدخللافيهيصليبي!تاجوففيبيتلهوكانوغل،شعر،من

يناجييزالفلا،عنقهفيالغلووضع،الدراعةولبسالسفطذلكفتحالليلآخر

الفجر.مطلعحتىويبكيربه

)1(."وعرفةوعاشوراء،والعشروالخميسالإثنينيصوملاوكان

إلىيقوموضعفكبرمابعدرباحأبيبنعطاء"كان:قالجريجابنوعن-

)2(."يتحركولابشيءمنهيزولماقائموهو،البقرةمنآيةمائتيفيقرأالصلاة

سنة)3(.مائةوعاشحجةسبعينعطاءحج:قالليلىأبيابنوعن-

)4(.بضاعةغريرمنبالأرباحتأتيك،تجارةالثهطاعةاتخذدينار:بنمالكوقال-

قال:سليمانبنجعفروعن-

،أفاقثم،سقطيليأنوأرادأحرمفلمامكةإلىديناربنمالكمعخرجت

أنهأخشى:قال؟يحيىأبامالك:فقلتسقط،ثم،أفاقثمفسقطيليأنفأراد

)5(.سعديكولالبيكلا:فيقول،لبيك:أقول

ركعة،مائةثلاثوليلةيومكلفييصليأبيكان:قالأحمدبنالمحهعبدوعن

ركعةمائةوليلةيومكلفييصليفكان،أضعفتهالأسواطتلكمنمرضفلما

الثمانين.منقربوكان،ركعةوخمسين

.أيامسبعةفييختمسبعايومكلفييقرأوكان

2(.1ه)صالجوزيلابنالعزيزعبدبنعمرسيرةانظر:()1

31(.5)2/الجوزيلابنالصفوةصفةانظر:)2(

2(.41)2/السابقالمصدر)3(

37(.)24/منظورلابندمقتاريخمختصر)4(

33(.2/)4الابقالمصدر)5(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالعماكللأال!دلأأووخطئص

النهار.صلاةسوىليالسبعكلفيختمةلهوكانت

يصليالصباحإلىيقومثمخفيفةنومةينامالآخرةعشاءيصليساعةوكان

ويدعو.

حجاتهبعضفيوأنفقراكبا،واثنتينماشيا،حججثلاث:مراتخمسوحج

درهما.عشرين

:الصلاةبعددعاؤهوكان

.لغيركالمسألةعنصنهلغيركالسجودعنوجهيصنتكمااللهم-

.لغيركخولارزقنافيتجعلنالااللهم-

)1(.بالمعصيةتذلناولا،بالطاعةأعزنااللهم

أنكتظنلامودعصلاةفصلصليتإذابنييا:يعظهوهولابنهمعاذوقال-

أبدا.إليهاتعود

أخرها)2(.وحسنةقدمها،حسنة:حسنتينبينيموتالمؤمنأنواعلم

1348.)2/الصفوةصفةانظر:()1

6914.)1/الصفوةصفةانظر:)2(
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!العماعةالصةأووفصخط
ه

الرابعالفصل

أسباهاومنعالففىمنتحذيرهم

الفتنة.تعريف:الأولالمبحث

:فارسابنقال،قتنمنالفتنةأصل.اللفةليالفتنةثعريف:الأولالمطلب

خماعمنظور:ابنوقالواختبارأا(.ابتلاءعلىيدلصحيحأصلوالنونوالتاء5الفاء

)3(.الشيطانوالفتانوالاخئبارأ2(.والامتحانالابتلاءالفتنةمعنى

)4(.الحقعنالمضلوالفاتن

فتنة:ذلكومن،والامتحانالاختبارفيهايقععدةأمورعلىتطلقفالفتنة

ذلك)5(.وغيربالآراءالناساختلاففتنةالكفر،فتنةالأولاد،فتنة،المال

نجداللغويالتعريفخلالمن:الاصطلاحفيالفتنةتعريف:اكفيالمطلب

كراهة.معذلكإلىيرجعالاصطلاحوفي،الاختباربمعنىتأتيالفتنةأن

أنهإلابطنماوإظهارالاختبارمعنىالفتنةؤأصل:عياضالقاضيقال

615(.يكرماإلماأدىاختبارفيالشرععرففياستعمل

منيمنعهاالقلبعلىتردالتيالوارداتهيوالفننة!:الجوزيابنوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

472(.)4/اللغةمقالش!معجم

317(.)13/العربلسان

2(.175)6/الصحاخ

ا-2(.76)6/السابقالمصدرانظر:

.(571هإصالمحيطالقاموس3(،ا317ط/)13العربلسانانظر:

833(./)1الشفا
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رالعماكلهالصنةأووخطئص

")1(.وقصدهالحقمطالعة.

بالوصف.بالتعريفألصقالتعريفهذاولعل

صدما"ضابطها:يقولحيثالاعتصامفيالشاطيذكرهماهذامنوأدق

)2(.الثه"طاعةعن

والاختبار،الامتحانالفتنةأصلأنقدمناوقد!القرطي:العباسأبووقال

)3(.سوء1(عنالاختباركشفهأمركلعنعبارةالعرففيصارتثم

)1(

)2(

)3(

547(.538،)4/السنةمنهاجوانظر:1262،)3/الجوزيابنتفسير

338(./1)لاعتصاما

.(1185/)1الباريفئحوانظر؟357(،11/المفهم
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دالعماكلةال!نكأملمحاثص
ء

اكيئالمبحث

الفتنمنالتحذير

ريبلامما.الفقمنالتحذيرعلىوالسنةالكتابمنالأدلة:الأولالمطلب

علىتأتيأنهاوذلك،والأمموالجتمعاتالفردعلىعظيماأثراللفتنأنفيه

وتحجبه،،عقلهفيالرجلويفقوتذهبه،دينهفيالرجلفيفقواليابسالأخضر

شيء.منهتذرفلاشيءكلفيالرجلويفق

تزامنتالتيوالمكانالزمنذلكفسادعلاماتمنالفتنظهوركانولهذا

ومامنهاظهرماالفتنمنلتحذرناوالسنةالكتابنصوصجاءتهذاوعلىفيه،

يشعر.لاوهويهلكأنيوشكبصيرةبغيرالفتنةفيالداخلالرجلفمانبطن،

الفق.منالخوففيالواردةالنصوصمنلجملةسأتعرضالمطلبهذاوفي

الفق.منالتحذيرعلىتعالىالثهكتابمنالأدلة:الأليلالفرع

بمهالكالافتتانمنفيهاوعلاجلالثهيحذرناكثيرةآياتالقرآنوفي

لأمبرر؟ا

!)1(.خآضةمنكثمطقموأآثذينئعيتنلايتتةؤاتفوأ):تعالىالثهقال

،وغيرهالمسيءبهايعمومحنةفتنةالمؤمنينعبادهسبحانهيحذرالآيةهذهففي

تدفعلمحيث،يعمهمابلالذنبباشرمنولا،المعاصيأهلبهايخصلا

.)2(
وترلع.

كانوإن-وغ!يرهمالصحابةيعمتحذيرهذابأن!والقولكثير:ابنوقال

25.الآية،الأنفالسورة)1!

37(.)4/كثيرابنتفسيرانظر:)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالعماكلهال!نهأوومطئص

")1(.الفتنمنالواردةالأحاديثذلكعلىويدل،الصحيحهو-معهمالخطاب.

فلمالظلمظهراذاوذلكوغيرهالظلمفاعلثصيب"بل:السعديوقال

اقؤئكئمإنتآ)وعلا:جلوتال)2(،!وغيرهالفاعلتعمعقوبتهف!نيغير

!)3(.ؤاؤتذكؤيثتة

تعالىاللهإن،فتنةعلىمشتلوهوإلاأحدمنمنكممامسعود:ابنقال

مضلاتمنبالثهفليستعذاستعاذفأيكم!،ؤاوبذكز!تتةاتؤئكثمإنتآ):يقول

الفقأ4(.

بالأزواجالاغزارمن،للمؤمنيناللهمنتحذير!هذا:السعديوقال

ووظيفتكالشر،لكيريدالذيهووالعدو،لكمعدوبعضهمفإنوالأولاد،

)5(."وصفههذاممنالحذر

ؤفثم،ةاتنايفوئؤأانئعزكؤأأنآلئاشاخميممت)وجل:عزوفال

يآلشئرؤآخمثيرؤتتفوكماتضؤبذآبقةتفسركل):تعالىوقوله!)6(.!نمطن:تث

قآغلىآتمؤييإنيتذزآلئهكأنتا):تعالىوقوله!!)7(.تزتجعونؤإتيتايتتة

.الكثيرةالآياتمنذلكغيرإلى()8(.آلالئبينآخمييتتييزختىغقي!انئتم

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(.

38(.)4/كثيرابنتفسير

318(.)صالرحمنالكريمتيسير

.15الآية،التغابنسورة

38(.)4/كئيرابنتفسيرانظر:

868(.)صالرحمنالكريمتيسير

.2الآية،العنكبوتسررة

35.الآبةالأنبباء،سورة

.917الآية،عمرانآسورة

http://www.al-maktabeh.com



كللأ!العماال!نةأووهحاث!

ء

الموضوعهذالأهمية.الفقمنالتحذيرفيالواردةالأحاديثالثايئ:الفرع

الواردةالأحاديثتلكوبيان،بالدراسةافردوهقدوالفقهبالحديثالعلمأهلفإن

وأبيحماد،بننعيمكالحافظ،التصنيففيأفردهامنالسلفومن،للناسفيها

وغيرهما.،الدانيعمر

ومسلمكالبخاريالعلمأبوابمنببابخصهامنالسنةأئمةومن

وغيرهما.

وهومهملأمرمؤكدةالكثيرةالبابهذافيالأحاديثجاءتذلكولأجل

.والشبهاتبالشهواتالافتتانمنالخوف

الأحاديث:تلكومن

على)انا:قالوسلمعليهاللهمصلىالنيعنعنهاالثهرضيأسماءعن-

علىمشواتدريل!ليقالامتيلأقولدويئمنبناسليؤخذعلييردمن(نتظرحوضى

الفهقرى(.

()1(.نفتنأوأعقابناعلىنرجعأنبكنعوذإنااللهم:مليكةأبيابنقال

سترون)إنكم:وسلمعليهالثهصلىالثهرسوللناقال:قالعبداللهوعن-

القةوسلواحقهمإليهمادوا:!ال،اللةرسوليالأمرنالماقالوا:كنكرونهاو(موراالرةبعدي

()2(.حقكم

الثهصلىالني)استيقظ:قالتأنهاعنهاالفهرضيجحشبنتزينبوعن-

لتحاقتربقدشرمنللعربويلاللةإلاإلهلا:يقولوجههمحمراالنوممنوسلمعليه

ولمحنا(نهلك:قيلمائةاوثسعينسفيانوعقدهذهمثلومأجوجيأجوفيردممناليوم

.4245:رقم،الفضائلكتابفيوسبلم48،07:رقمالبخاريأخرجه()1

0343،:رقمالإمار،كتابفيومسلم52،07:رقم،البخاريأخرجه)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماعهال!د5أوومطئص

()1(.الخبثكثرإذانعم:قالالصالحون

لتنستكون):وسلمعليهاللهصلىالثهرسولقال:قالهريرةأبيوعن-

منالساعىمنضرليهاوالشيالماشيمنخرليهاوالقائمالقائممنضرليهاالقاعد

()2(.بهلليعذمعاذااوملجأمنهاوجدلمنتستشرلهلهاتشرف

اللهصلىاللهرسوليسألونالناسكان):قالاليمانبنحذيفةوعن-

إنااللهرسوليا:فقلتيدركنيأنمخافةالشرعنأسألهوكنتالخيرعنوسلمعليه

نعم،:قالي؟شرمنالخيرهذابعدفهلالخيربهذاالقفجاءناوشرجاهليةفيكنا

:قال،.دخنهوما:قلتدخن،وفيهنعم،:قالخير؟منالشرذلكبعدوهل:قلت

قالشر؟منالخيرذلكبعدفهل:قلتوتنكر،منهمتعرفهديبغيريهدونقوم

اللهرسوليا:قلتفيها،قذفوهإليهااجابهممنجهنمأبوابعلىدعاةنعم:

أدركنيإنتأمرنيفما:قلتبألسنتنا،ويتكلمونجلدتنامنهم:قال؟لناصفهم

؟إمامولاجماعةلهميكنلمف!ن:قلت،وإمامهمالمسلميننجاعةتلزم:قالذلك؟

وأنتالموتيدرككحتىشجرةبأصلتعضأنولوكلهاالفرقتلكفاعتزل:قال

ذلك()3(.على

تقومالا!:النيقولالزمانآخرفيتكونالتيالفتنأحاديثومن-

يبعثوحتىواحدةدعوقماعظيمةمقتلةبينهمايكونعظي!نلثتانتقتتلحتىا!عة

وتكثرالعلميقبضوحتىاللةرسولأنهيزعمكلهمثلائينمنقريبكذابوندجالون

فيفيضالمالليكميكثروحتىالقتلوهوالهرجويكثرالفقوثظهرالزمانويتقاربالزلازل

بهلي(ربلاعليهيعرضهالذيليقولعليهيعرضهوحئصدقتهيقبلمنالمالربيهمحتى

)1(

)2(

)3(-

.5128:رقم،ومسلم95،07:رقم،البخاريأخرجه

.5138:رقم7581،.ومسلم،:رقم،البخاريأخرجه

3434.:رقم،الإمارةكتابفيومسلم8407،:رقم،البخاريأخرجه
http://www.al-maktabeh.com



دالدماكلةالصتاوولمطئص

دطلعوحتىمكانهليتنىياليقولالرجلبقبرالرجليمروحتىالببنفيالناسيتطاولوحتى

تنقع،)حينفذلك(جمعونآمنوايعنيالناسورآهاطلعتباذامغرهامنالشمس

الطعةولتقومن!خثراإيتهاقياؤك!تتقثلينءاقتحثتكنتزإيضئهاتفشا

الرجلانصرفوقداررعةولعقومنيطويانهولايتبايعانهللابينهماثوهماالرجلاننشروقد

وقدا!عةولقومنليهيسقيللاحوفطيليطوهواورعةولتقومنيطعمهفلالقحتهبلبن

الأحاديث.منذلكغيرإلىيطعمها()اإ.فلاليهإلىاكلتهرلع

رسمولقد:الفقمنالتحذيرفيالسلفعنالواردةالآئارالثايئ:المطلب

خلالمنالفقمنوالخوفبالسنةالاعتصامفيمنهجهمالصالحالسلف

جاءمنتحذيرفيص!الثهرسولسننفاقتفوا،البابهذافيالواردةالنصوص

ذلك:ومنالفقهذهمنبعدهم

قوليحفظأيكمقال:إذعمرعندجلوسنحن)بيناقال:!هحذيفةعن-

وجارهوولدهومالهأهلهفيالرجلفتنة:قال؟الفتنةفيوسلمعليهالثهصلىالني

هذاعنليس:قالالمنكر،عنوالنهيبالمعروفوالأمروالصدقةالصلاةتكفرها

نإالمؤمنينأميريابأسمنهاعليكليسقال:البحر،كموجتموجالتيولكنأسألك

عمر:قاليكسر،بل:قال،يفتحأمالبابأيكسرعمر:قالمغلقا،باباوبينهابينك

أجل.:قلتأبدا،يغلقلاإذا

ليلةغددونأنيعلمكمانعمقال:،البابيعلمعمركان:لحذيفةقلنا

مسروقافأمرناالبابمننسألهأنفهبنابالأغاليطليسحديثاحدثتهأنيوذلك

عمر()2(.قال:؟البابمن:فقالفسأله

حتىوسلمعليهالثهصلىالنيسألوا)قال:عنهالثهرضيأنسوعن-

.226:رقم،الإيمانكتابفيومسلم1،712:رقم،البخاريأخرجه()1

.441:رقم،الايمانكتابفيومسلمع6907:رقم،البخاريأخرجه)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماكلةالصغةأووفطئص

عن!سألويئلا:فقالالمنبريومذاتوسلمعليهالثهصلىالنيفصعدبالمسألةأحفوه

لأنضأيبكيفوبهليراسهلافرجلكللماداوكالايميناأنظرفجعلتلكمبينتإلاشيء

(نشأثمحذالة،أبوك:!قالاب؟مناللةبنىيا:لقالأبيهغرإلىيدعىلاحىإداكانرجل

النىلظلالففى،سوءمنبالئةنعوذرسولاوبمحمدديناوبالاسلامربابالئةرضينا:لقالعمر

حتىواكرالجنةليصورتإنهقط!ليوموالشرافىفيرأيتما:وسلمعليهاللةصلى

اطئط()1(.دونر(يتهما

مننلقىماإليهفشكونامالكبنأنسأتيناقالعدي)2(بنالزبيروعن-

تلقواحتىمنهشربعدهالذيإلازمانعليكميأتيلاف!نه)اصبروا:فقالالحجاج

()3(.وسلمعليهالثهصلىنبيكممنسمعتهربكم

أبوفلقينيالرجلهذاأريدوأناخرجت):قالقيس)4(بنالأحنفوعن-

صلىاللهرسولعمابننصرأريد:قلت:قال؟أحنفياتريدأين:فقال،بكرة

الثهرسولسمعتف!نيارجعأحنفياليفقالقال:عليايعنيوسلمعليهاللهم

النار،فيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانتواجهإذا:يقولوسلمعليهالثهصلى

قتلأرادقدإنه:قال؟المقتولبالفماالقاتلهذااللهرسوليا:قيلأو:فقلت:قال

()5(.صاحبه

!1(

)2(

)3(

)4(

)5(

4351.:رقمالفضائلفيومسلم9758،:رقم،البخاريأخرجه

الأعلاممن،الريقضاءولي،الكوفيالثهعبدأبو،اليامي،الهمدانيعديبنالزبيرهو

2(.5121التهذيبتقرببانظر:هـ.131سنةمات،الثقات

.6875:رقم،البخارياخرجه

،الضحاكاسمهبحر،أبو،السعدي،التميميحصينبنمعاويةبنقيسبنالأحنفهو

92(.5:)رقبمالتهذببتقريبانظر:.ذلكغيروقبله!67سنةماتثقة،صخر،:وقيل

2888.:22،!رقم4/13،ومسلم31،:رقم،البخاريأخرجه
http://www.al-maktabeh.com



!العمامكهال!لةأووكحائص

ليماكائنةهيلتنةبكل.الناسلأعلمإيئ)واللة:قالأنهاليمانبنحذيفةوعن-

كرييحدلهلمشيئاذلكليإلياسر!اللةرسوليكونانإلابوماا!عةوبينبيني

يعدوهو!اللةرسوللقالالففىعنليهأنامجلسايحدثوهو:قال!اللةرسولولكن

قالكبارومنهاصغارمنهاالصيفكرياحفىومنهنشيئايذرنيكدنلاثلاثمنهنالفق:

غ!ري()1(.كلهمالرهطأولئكفذهبحذيفة

ظهرماالفقمنالناسيحذرونالتابعينمنالصالحالسلفكانوهكذا

الأمور.ادلهمتمهماوالسنةبالكتابوالاعتصامبطن،ومامنها

زرعة،أبيعنالمنقولالرازيحاتمأبيأبناعتقادفيجاءماذلكومن

الفتنة،فيالقتالولاالأئمةعلىالخروجنرىداولا:فيهوجاءالرازيين،حاتموأبي

السنةونتبعطاعةمنيداننزعولاأمرناوجلعزاللهولاهلمنونطيعونسمع

)2(."والفرقةوالخلافالشذوذونتجنبوالجماعة

الجهالةأهلمنيحترزواأنالمسلمينعلىإإن:العربيابنالقاضيوقال

الحديث،أئمةعنإلاروايةيقبلواولارووا،بمايبالواألاوعليهم،الدينبحرمات

للصحابةاستحقارفيهاأحاديثينشئونالذينالأهواءأهلكلاميسمعواولا

دنيا.أهلأنهمويصورونهموالسلف

الحبائل.منسلمالعدولروايةعلىواقتصرالباطلأصلالمسلمقطعفإذا

قيلماإلىيلتفتولمالباطلمطالعةعنوبصرهسمعهالمسلمأصابفإذا

السلف.منهجعلىسائراكانوغريرهمالراشدينالمسلمينخلفاءفي

موطئه،فيمروانبنالملكعبدبقضاءاحتجقدعنهاللهرضيمالكفهذا

1928.:رقم4،2216/،ومسلم45،66:رقم،البخاريأخرجه()1

(!.(.99-ا)41والجماعةالسنةأهلاعتقادشرح)2(
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!العماكلهال!د5أورهطئص

لهم،والدولة،العباسبنيأيامفيالموطأخمعوقد،الشريعةقواعدجملةفي.وأبرزه

الرشيدعلىالموطأمالكقرأوعندمامنه،ذلكأنكرواولامالكعلىغئروافما

)1(."بقضائهاحتجاجهمالكعلىينكرلم،مروانبنالملكعبدذكرفيهوجاء

هـ.حما1304-الدوحةطبعةبعدها،فما323()صالقواصممنالعواصم!)1
http://www.al-maktabeh.com



علأالعما!ال!نةأووث!فط
ه

الثالثالمبحمشا

الفتنأسبابمنع

الفتنأسبابيمنعونف!نهمالفق،منحذرواالصالحالسلفأنكما

والفوضى.الفتننثيرالتيوالبلايا

والقائمالقائممنخيرفيهاالقاعدفق)ستكون:ص!النييقولهذاوفي

وجدفمنتستشرفهلهاتشرفمنالساعيمنخيرفيهاوالماشيالماشيمنخيرفيها

()1(.بهفليعذمعاذاأوملجأمنها

علىالناساجتمعحيثعمرابنشهدت):قالدينار)2(بنعبداللهوعن-

كتب::قال،عبدالملك

وسنةالثهسنةعلىالمؤمنينأميرعبدالملكلعبدالثهوالطاعةبالسمعأقرإني

ذلك()3(.بمثلأقرواقدبنيوإناستطعتمارسوله

التحذيرمنالاعتقادكتبفيوالجماعةالسنةأهلسطرهماأيضاهذاومن

بالدنيا،استأثرواولوعليهمبالصبروأمرهجاروا،ص!انالحكامعلىالخروجمن

تعالى.الثهشاءإنالآتيالفصلفيعنهمالنقلوسيأتي

541.صتخريجهتقدم)1(

الأعلاممنعمز،ابنمولىالمدنئ،الرحمنعبدأبو،مولاهمالعدويديناربنالثهعبدهو)2(

332(.0:)رقمالتهذيبتقريبانظر:اهـ.27سنةمات*الثقات

253.72:رقم،الأحكامكتابفيالبخاريأخرجه)3(
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!العماعهالصةأووفصفطه
الرابعالمبحث

الففىوقوعفيالشرعضوابطمن

يسلكهومسالكضوابطجعلواأنالبابهذافيالعلمأهلسطرهومما

فيهاالمقتحمعلىالكبيرالضررمنلهالماوذلك،الأمةبينالواقعةالفتنتجاهالمسلم

فهمعلىوالسنةبالكتابالاعتصامالأمرهذافيالأمروجماع،حكمةولاعلبمبلا

الأمة.فيتستجدالتيالعصريةالقضايافيالربانيونالعلماءيسطرهوما،الأمةسلف

التالمية:النقاطفيأجملهاانيمكنف!نهالتفصيلحيثومن

والحلم.والتأنيبالرفقالالتزامأولا:

كله.الأمرفيوالعدلالإنصافلزوملانيا:

.تصورهبعدإلايكونلاالشيءعلىالحكم:ثاك

الفرقة.وتركبالجماعةالاعتصامرابعا:

الشرعي.الميزانإلىكلهاالأمورإرجاءخمامسا:

)1(.الكافرينومعاداة،المؤمنينموالاةسادسا:

الشبخلمعاليالفق،منالمسلملموقفالرعيةالضواب!:الضوابطهذهفيللتفصيلانظر:()1

.(ا-43ه)صالشيخا!صالح
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دالعماعهالصةاووهطدص
ه

الحامسالفصل

الأمورولاةعلىالحروجومنعهميصيبهمماعلىصبرهم

والجماعة.السنة(هلعندالصبرمولة:الأولالمبحث

:!اللغةفيالصبرتعريف:الأولالفرعالصبر.كعريف:الأولالمطلب

ثلاثة:أصولوالراءوالباءألصاد:فارسابنقال

الشيء.أعاليوالثافي:.الحبس:الأول

.الحجارةمن:جنسوافمالث

يأالأمر،ذلكعلىنفسيصبرت:يقال،الحبسوهوالصبر:لالأول

حبستهاأا(.

نفسه،صبر:فيقال،بنفسهيتعدىوهوالشيءحبسإذآاللغةفيفالصبر

قتله.حتىحبسهإلمماالرحلصبر:ويقال

ويكون،الأذىعلىوصبرالضراء،علىصبر:فيقال،بالحرفأيضاويتعدى

عندها.الجزعوعدمسالأذىتحملحينئذالمعنى

)2(.تركهإذاكذاعنصبر:ويقال

عدةبتعريفاتالعلمأهلعرفه.ألاصطلاحفيالصبرتعريف:اكيئالفرع

منها:أذكر

)3/932(.البغةمقاييسمعجم)1(

.(1ه)صالقيملابنالصابرينعدة756(،)2/الصحاح(،017)2/اللغةتهذيبانظر:)2(
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!العماعلأال!نأأولمطئكل

ثوابه.ورجاءالثهعندواحتسابهمنه،أصابهممادثهالعبداعترافا-

يحسنلامافعلمنبهيمتنعالنفسأخلاقمنفاضلخلقالصبر:2-وقيل

يخمل.ولا

)1(.الشهوةباعثمقابلةفيوالدينالعقلباعثثبات:وقيل3

القلوبأعمالمعظمجمعاأنهمايظهرالأخيرينالتعريفينخلالومن

عندوالنائباتالمصائبتحملبهيرادف!نهالاستعمالعرففيأنهإلا،والجوارح

.الأولالعريففيجاءماوهذاورودها،

المأموربفعلطاعته:شيئينمنل!نسانبدؤلا:تيميةابنالإسلامشيخقال

التقوىهوفالأولوالمقدور،القضاءمنيصيبهماعلىوصبره،المحظوروترك

الصبر)2(.هووالثاني

نصوصتظاهرتلقدالصبر.علىالحثفيالواردةالنصوصالثافي:المطلب

الأجرمنلهلما،ملازمتهعلىوالحثبالصبرالتخلقاستحبابعلىوالسنةالكتاب

وجل.عزاللهعندالعظيموالثواب

الصبر.علىالحثليالواردةالآيات:الأولالفرع

ؤنتبفؤلبهم)وعلا:جلفوله:البابهذافيالواردةالفرآنبةالآباتهذهومن

ؤت!ئييرؤآل!ثضربؤآلأنفسيآلأقؤليينؤتفصؤآتخوعآخمؤفيينيشتئء

!زجغونإتي!قإبآيل!إناقالؤأمعيتةأضتتفمإذآآثلأين!آلصيرجمت

القاصدينمنهاجنحتصر(،162)2/السالكينمدارج(،ااطعه)الصابرينعدةانظر:()1

.)926(

1/667(.)5تيميةابنفتاوىمجموع)2(
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!العماعةالصةأولفطفكل

ء-،ص،يه!صصص4

)1(.!!المقتذونهئمؤاؤلبثؤزخقةزيهتمينضلؤتغل!ثماؤلبك

ينؤتتشضغىؤانفضثمأمؤل!ثملتتئتقؤت!):تعالىوقال

.ص!اصصكص-س!?.س+ء4ص
تضيرواؤإناذهـكئيرااشزكؤأالذيفؤينقتي!ثميناليهثنتاوتواالذين

!)2(.!آلأمويىغزيريقذايثت!نؤتتفوأ

!)3(.ج!ابهيغتيياخزفمآلصنرونئؤ7لىإنضا):قائلمنعزوقال

يآلصثرآشتجينوأ):وقال!)4(.آلصنروتإ؟ئققنقآؤلآ)وجل:عزوقال

ينكؤآتمخهدصينتغقؤختىؤتتتفؤلبهثم):سبحانهوقال()5(.ؤآلطقؤة

ؤضايزوأآضيروأتاقئواآثلأيفتايقا):وجلعزوقال)6(.الآية!ؤآلط!ييرين

)7(.لآيةا!ؤزايطوأ

موضعمائةحواليفيالكريمالقرآنفيوالصابرينالصبرذكروردوقدهذا

والجماعة.السنةأهلالإيمانأهلسلاحهوالذيالصبرأهميةعلىيدلمما

علىالصبرفيالواردةوالأحاديثالصبر.فف!لليالواردةالأحاديث:اكيئالفرع

علىللدلالةبعضهاعلىهناأقتصرجدا،كثيرةللأجراحتساباالمشاقوتحملالأذى

ومنها:غيرها،

يئىءوكلأعطىماولهاخذمادتةإن)عزيز:فقدمصيبةفيوقعلمنص!قوله-

)2(

)3(

)5(

)61

)7(

.155الآية،البقرةسورة

.186الآية،عمرانآلسورة

-.ا"الآيةالزمر،سورة

85.الآية،القصصسورة

.531الآية،البقرةسورة

31.الآيةمحمد،سورة

.502الآية،عمراناسسورة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


رالعماعلأ.ال!للأاووهطئص

()1(.وتحتسبللتصبرس!مىبأجلعند

اللةيعفهيستعفمنوإنهعنكمادخرهلاخررمنعندييكن)ماص!:النيوقال-

الصبر()2(.منو(وسعخرواعطاءلعطواولنافةيفنهيستفنومنالفةيصبر،يتصبرومن

ضياء()3(.والصبر)الصبر:فضلبيانفيص!وقال-

()4(.الجنةمنهماعوضتهلصبربحبيبتيهعبديابتليت)إذا:جزائهبيانفي!وقال-

نأص!الثهرسولفسألتفتتكشفتصرعكانتالتيللمرأة!النيوقال-

يعافيك(اناللةدعوتشئتوإن،الجنةولكصبرتشئت)إنلها:اللهيدعو

)5(.الحديث

الصبر،معالنصرو(نكثرا،خرالكرهماعلىالصبرليان)واعلم:!وقال-

:يسرا()6(.العسرمعوانالكربمعالفرجوأن

الأحاديث.منذلكغيرإلى

السلفأنكما:الأذىعلىصبرهمليالسلفعنالواردةالآثار:الثالثالمطلب

ومسلم48،74:وبرقم،5655:وبرتم،2841؟رقم(،31018/البخاريأخرجه(1)

.11:رقم635(،)2/

تخرمجه.تقدم)2(

.ا:رقم30،12)1/مسلمأخرجه)3(

لم.5653:رقم(،0/1512)البخاريأخرجه()4

.54:رقم(،4991)4/ومسلم5652،:رفم(،5/1911)البخاريأخرجه)5(

/شاكر.أحمدالشيخصححهوقد2853.رقم:(،ااط)5/8مسندهفيأحمدالإمامأخرجه)6(

2854.رقم:)4/268(،حققهاالتيالنسخةعلىتعليقهانظر:
http://www.al-maktabeh.com



!العماكلهال!للأأووخطثص

احتساباالبابفيالواردةبالنصوصتمسكهمفيالأمثلةأروعضربواقدالصالح

الصورأجملالآثارتنكلنافسجلتالمصائبحلولعندتعالىالثهمنللأجر

هذا:ومن،يصيبهمأمركلعلىوالمصابرةبالصبرتحليهمفيالعملية

ولقد:قالممافكان)2(غزوانبنعتبة)خطب:قالعمير)1(بنخالدعن-

قرحتحتى،الشجرورقإلاطعاملناما!الثهرسولمعسبعةسابعوأنارايتني

وائتزرتبنصفها،فائتزرسعد،وبينبعنيفشققتهابردةالتقطتوإني،أشداقنا

بنصفها.0()3(.

:خبابفقال،المشركينمنلقيعماخبابا)5(عمر)سأل:قال،الشعي)"(وعن-

لقد:خبابفقال،كاليومرأيتماعمر:فقال،ظهريإلىانظر،المؤمنينأميريا

()6(.ظهريلحمإلاأطفأهافماعليهاوسحبتأنارلىأوقدت

فجمعالبلاء،عليهمواشتد،الجهدبلغواحتىالمسلمينعلىالأذىاشتدوقد

الصحابة،فيذكرهمنوهموقد،مخضرمانه:يقال،البصريالعدويعميربنخالدهو)1(

.(1673:)رفمالتهذيبتقريبانظر:.مقبولوهو

ومنالأجلاء،الصحابةمنشمس،عبدبنيحليف،المازنيجابربنغزوانبنعتبةهو)2(

التهذيبتقريبانظر:هـ.17سنةمات،البصرةاختطمنأولوهوالبدريين،المهاجرين

.(0474:)رقم

388(.)1/الصفوةصفوةانظر:)3(

الأفاضل،الفقهاءومن،المثمهورينالثفاتمنعمرو،أبوالشعي،شراحيلبنعامرهر)4(

تقريبانظر:.سنةثمانوننحووله،المائةبعدماتمنه،أفقهرأيتما:مكحولقال

31(.95:)رقمالتهذيب

يعذبوكان،الاسلأمإلىالسابقينمن،الثهعبدأبو،التميميالأزتبنخبابهو51(

التهذيبتقريبانظزهـ.37سنةبهاومات،الكوفةنزلئمبدرا،ويشهل!،اللهفي

.(8017:)رقم

-(.942/)1السابقالمصدر)6(
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رالعماعهال!دةاملخطثص.

قثله،أرادممنويمنعوهشعبهم!الثهرسوليدخلواأنوأمرهمهاشمبنيطالبأبو

فيوكتبوا،تامةمقاطعةقريشفقاطعتهم،وكافرهممسلمهمذلكعلىفاجتمعوا

وأقام،للبعثةالسادسةالسنةفيذلكوكان،الكعبةفيعلقوهاصحيفةذلك

فزجثمالشجر،ورقوكلواجهدواحتىسنينثلاثمننحواذلكعلىالمسلمون

.(1)عنهمالله

حجرةوبينص!الثهرسولمنبربينأصرعرأيتنيالقد:قال!ههريرةأبيوعن-

()2(.الجوعإلابيما،جنونبيوما،لجنونإنه:الناسفيقولعائشة

إلىتطلعومنالأفاضلأعلامناثاريخفيالمشرقةالصفحاتمنذلكغيرإلى

وجلدهمصبرهمعلىتدلعظيمةأخبارافيهالوجدالأئمةهؤلاءسيركتب

أسأل،العيشوشظفالسفرمشاقعلىوصبرهمالعلمبطلبيتعلقماوخاصة

والسنة.الكتاباتباعفيآثارهملاقتفاءيوفقناوأنقدمواماعلىيثيبهمأنالثه

2-223(.91)ص-النبويةالسيرة-للذهيالاسلامناريخ:انظر()1

096(.)1/الصفوةصفةانظر:)2(
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كللأدالعطال!لةأولفحافص
ه

الثايئالمبحث

الأمورولاةعلىالحرؤجمنعهم

فيالعدلمظاهريوضحومماوالجالات،الأموركلفيبالعدلالإسلامجاء

وبينبينهم،كثيرةحقوقاللمسلمينفجعلوالدنيا،الدينأمورنظمأنالإسلام

تقيمورعيتها،الولاةبينحقوقاشرعتعالىالثهأنذلكومن،بينهموفيما،ربهم

الرعيةعلىالأمورلولاةفإنولهذا،المشزكةوالدنيويةالدينيةمصالحهابذلك

تجاهعظيمةحقوقاالمسلمينأمورولاةوعفىعليها،وكد،الإسلامأوجبهاحقوقا

بها.العلميجب،المسلمين

يركزونفإنهم،الخلقمعالتعاملفيوالسنةالقرآنمنهجالسالكونوالسلف

هذاومن،الولاةعلىالمسلمحقعلىالتنبيهينسواولاالأمر،وليحقجانبعلى

حقوقهم.بأهمأردفهثم،الولاةواجباتمنجوانبأولاأقدمالمنطلق

المسلمين.أمورولاةواجباتمن:الأولالمطلب

ولاهمفيماتعالىالثهيتقواأنالمسلمينأمورولاةعلىالواجباتأوجبمن

وأنالكبرىوالأمانةالعظمىالمسئولياتمنحملهموماالرعيةأمورمنعليهالفه

تقصير.أوإخلالدونتعالىالثهفرضهاكمايؤدوفا

ؤإذااقلقاإل!آلاتتحبوأئؤ3انئزكثمتا7آدئةإن!)وعلا:جلقال

كأنآلتةإنيإتتجظكريجفاآلتةإنيآثغذليجتخكموأانآلنايرت!نخكضئص

)1(.!(تعيراتهيغا

58.الآيةالنساء،سورة()1
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عة!العماال!د4!روثصفط

عليهمالأمورولاةفيالآيةنزلتالعلماء:قال9:تيميةابنالإسلامشيخقال

.وإذا..بالعدليحكمواأنالناسبينحكمواوإذا،أهلهاإلىالأماناتيؤدواأن

السياسةجماعفهذابالعدلوالحكمأهلهاإلىالأماناتأداءأوجبتقدالآيةكانت

)1(.!الصالحةوالولاية،.العادلة

به،الثهأمرالذيبالمعروفوأمرهمالرعيةفيالدينإقامةأيضاحقوقهمومن

الثهعبادصفاتفي-وعلاجلقالكماعنه،اللهنهىالذيالمنكرعنونهيهم

آلزتحوةؤشاتؤأآلصحقؤةاقافوأألازضيفيمكتفثمإنآثذين):العادلينالمتقين

!)2(.!ئويىآلأغفتةؤيل!آتئنكيرغننؤتقؤأيآتتغزوفيتزوأؤا

ونبذالثه،أنزلبمابينهموالحكمالثه،عبادعلىالثهشرعتطبيقحقوقهمومن

الإسلامية،للشريعةالمخالفةوالأحكام،الوضعيةالقوانينمنذلكخالفماكل

ناؤآخذزفثماقؤآءفثمتتبغؤ،آلئةانركيضآتتتخآخكمؤالن):تعالىقال

!)3(.إتيلثآلئةانركقآتغضيغنتقيئوث

السلطانية،الأحكامفيالعلمأهلذكرهاالذيالأمورمنذلككيرإلى

)5(،الشرعيةالسياسيةفيثيميةوابن)4(،السلطانيةالأحكامفييعلىأبيكالقاضي

العلم.أهلمنوغيرهما

الولاةعلىأوجبالإسلاميالدينأنكماالأمر:ولاةحقوق:اكيئالمطلب

ورعايتها،بهاالاهتمامعلىوكد،ولاتهمتجاهبحقوقالرعيةأمرفقدكثيرةأمورا

.عيونبشيرطبعة-6()صالشرعيةالسياسة)1(

.14الآية،الحجسورة)2(

.94الآيةالماندةسورة)3(

28(.)صالسلطانية1،حكام()4

.(18ا-ا304،76،ه)صالشرعيةالسياسة(51
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عؤدالدطال!د!أووخطثكل

بعدجيلاالعلماءوتلقاهوالجماعةالسنةأهلكتبعليهنصتماوهذابها،والقيام

جيل.

والطاعةالسمعالمسلمعلىأنقررواقدالسنةأهلف!نالإجمالحيثومن

طاعةلالأنهلهم،طاعةفلابمعصيةأمرواف!ن،بمعصيةيأمرواأنإلاالأمورلولاة

الخالق.معصيةفيلمخلوق

ونزع،عليهمالخروجوتحريمالحقعلىوإعانتهملهموالدعاءالنضحويرون

الجورأئمةمنكانواأمصالحينعدولاأئمةكانواسواء،أيديهممنالطاعة

.الإسلامدائرةعنيخرجوالمأنهمدامما،والظلم

أخفف!نهضرر،منفيهمامعوظلمهمالأئمةجورعلىالصبرأيضاويرون

عليهم.ألخروجضررمنخطراوأيسرضررا

عليهم؟الدعاءأولهموالتنقصأعراضهمفيالوقيعةمنالسنةأهلحذركما

الولاةبينوالأحقادالضغائنوجودأسبابمنأسبابمنالأمورهذهلأن

فيالتفصيلوسيأتي،الأمةصفوففيوالنزاعالفقنشوءأسبابومن،ورعيتهم

المسائل.هذه

عليهم.الحروجوتحريمالأمرلولاةوالطاعةالسمعحق:الأولالفرع

،المعروففيالطاعةأمورهمولاةتجاهعبادهالثهأمرالتيالواجباتأعظممن

الا:الخطاب!هبنعمرقالبذلكإلاتقوملاوالدنيويةالدينيةالأمورأنوذلك

()1(.طاعةبلاأميرولاأمير،بلاجماعةولا،جماعةبلاإسلام

تيميةابنالإسلامشيخوصفهوقدالبابهذافيالسنةأهلقررهماوهذا

كلعلىواجبةالأمورولاةوطاعةأحد،كلعلىواجبةورسولهالثهفطاعة:فقال

62(.)1/الجامعفيالبرعيدابنأخرجه)1(
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!الجماكلهالصدةأووفطئص

وإن،أطاعهمأعطوهف!ن،والمالالولايةمنيأخذهلماإلايطيعهملاكانومنأحد،

خلاق"1(.منالآخرةفيلهفما،عصاهممنعوه

الأصل؟هذاعلىالكثيرةالنصوصدلتوقد

الخروجوتركالمعروففيالأمرولاةطاعةلزومعلىالكتابمنالأدلةأولا:

ؤافيلىآلرشوكؤاطيغوأآلئةاطيغوأقئؤأاقيآثلأينتايها):وجلعزاللهقال.عليهم

يآدت!ئؤيئونكنغإنؤآلرشوليآدئ!إلىقز؟وةشتئءفيتترغغقإنينكزآلاثي

)2(.!!تايمويلأخ!نؤاخترلكذالأيخيرآثتؤ!ؤآ

آدئةإن5):إلىإشارة-المتقدمةالآيةفيالولاةإلمماتقدم"لما:عطيةابنقال

عزبطاعتهفأمر،الرعيةإلىهذهفيتقد؟-!افيقاإلىآلأقتمبتؤ؟وأانمركتمتا7

قولعلىالأمراء،وطاعة،رسولهوطاجمة،ونواهيهأوامرهامتثالوهيوجل،

..")3(.وغيرهمزيدوابنعباسوابنهريرةأبي:الجمهور

3-إنهم5:والجماعةالسنةأهلمذهبواصفاتيميةابنالإسلامشيخويقول

فيماإلاطاعتهيوجبونلابلبهأمرماكلفيالإمامطاعةيجوزونلا-السلفأي

عادلا،إماماكانوإنالثهمعصيةفيطاعتهيجؤزونفلا،الشريعةفيفيهطاعتهتسوغ

،الزكاةوإيتاء،الصلاةب!قامةيأمرهمأن:مثل،أطاعوهاللهبطاعةأمرهمفإذا

الثهأ4(.أطاعواإنماالحقيقةفيفهمالثه،سبيلفيوالجهاد،والحجوالعدلوالصدق

الخروجوتركالمعروففيالأمرولاةطاعةلزومعلىالسنةمنالأدلةثانيا:

.(ا-617)35/تيميةابنفتاوىمجموع()1

95.الآيةالنساء،سورة)2(

.المغربطبعة(،158)4/الوجبزالمحرر)3(

)3/387(.السنةمنهاج)4(
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دالعماكلةال!نةأووفطئص

عليهم.

ء

والطاعةبالسمعالأمروردحيث،تقريرهتقدممايعضدماالسنةفيجاءوقد

منها:اذكركثيرةأحاديثفيمعصيةغيرفي

المرء)على:!الثهرسولدال:دالأنهعنهماالثهرضيعمرابنعنا-

ولاممعللابمعصيةأمرل!فىا،بمعصيةيؤمرأنإلاوكرهاحبليطوالطعةالسمعالمسلم

()1(.طاعة

ليوالطعةالسمع)عليك:!ىاللهرسولقال:قال!ههريرةأبيوعن2-

()2(.عليكواثرةومكرهكويسركعسرك

السمععلى!اللةرسول)بايعنا:قال)3(!هالض!متبنعبادةوعن3

الأمرثنازعلاأنوعلىعلينا،(لرةوعلى،والمكرهوالمنمثط،واليسرالعسرفيوالطاعة

(.لائملومةاللةلينخافلا،كظأينماالحقنقول(نوعلى،أهله

()4(.برهاناللةمنليهعندكمبواحاكفراكرواأن)إلا:رواقيوفي

)من:يقولص!الثهرسولسمعت:قالعنهماالثهرضيعمرابنوعن4-

بيعةعنقهفيوليسماتومن،لهحجةولاالقيامةيومالثهلقيطاعةمنيداخلع

.(9183:رقم،ومسلم(،ا-12122/)13البخاريأخرجه0()1

.(1836:)رقممسلمأخرجه)2(

النقباء،أحد،المدنيالوليدابو،الخزرجي،الأنصاريقيسبنالصامتبنعبادةهو)3(

)رقم:الئهذيبتقريبهـ.انظر:34سنةبالرملةماتالبدريين،من،مشهورصحابي

.)3174

.9571:رقم،ومسلم(،291)13/البخاريأخرجه)4(
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دالعاكلهالنةأمله!كص

الأحاديث.منذلكغ!يرإلى()1(.جاهليةميتةمات

عليهم.الخروجوتركالأمرولاةطاعةلزومفيالسلفمنالآثارثالثا:

الحكاممعالمعاملةفيالنبويالمنهجعلىبعدهمومنالصحابةساروقد

ذلك:ومن،عليهمالخروجوترك،معصيةغيىفيطاعتهملزومومن،والسلاطين

لما-)2(مطيعبنالثهعبدإلىجاءأنهعنهماالثهرضيعمزبنالثهعبدفعن-

الخليفة،طاعةعنخروجهعليهمنكرا-الحرةزمنفي)3(معاويةبنيزيدعلىخرج

لماني:فقال؟،وسادةالرحمنعبدلأبي)اطرحوا:مطيعبنالثهعبدقال،جاءهفلما

يداخلع)من:يقول!ىالثهرسولسمعتحديثالأحدثكأتيتك،لأجلسآتك

ميتةماتبيعةعنقهفيليسماتومنله،حجةلاالقيامةيومالثهلقيطاعةمن

()4(.جاهلية

الجمعة:خمسةأمورنامنيلونالأمراءلا:قالأنهالثهرحمهالحسنعنوذكر-

جاروادهانبهمالاالدينيستقيمماوالثهوالحدود،والثغور،والعيد،والجماعة

)5(.!يفسدونمماكثربهمالثهيصلحلماواللهوظلموا،

اللهرحمهحنبلبنأحمدبحقالسنةإمامالبابهذافيعنهرويمنكثرومن

.(1851:)رقممسلمأخرجه(11

ابنوأمره(الحرةيومقريشراسوكان،المدني،العدويالأسودبنمطيعبنالثهعبدهو)2(

3651(.:إرقمالنهذيبتقريبوسبعبن.انظر:ثلاثسنةمعهقتلثم،الكوفةعلىالزبير

وماتها65سنةالخلافةوليخالد،أبو،الأموي،سفيانأبيبنمعاويةبنيزيدهو)3(

انظر:.عنهيروىبأنبأهللي!حجر:ابنالحافظقال،الأربعينيكملولمهـ،64سنة

9782(.:)رقمالتهذيبتفريب

قريبا.تخرمجهتقدم)4(

)2/117(.الحكمالعلومجامعانظر:)5(
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دالعماعلأال!نهأروفحائص

أحمدالإمامفامتنع،القرآنبخلقبالقولللناسالخلفاءامتحنزمنهفيحصلحيث

كلامالقرآنأنوبين،القرآنبخلقالقولمنأرادوامايقولأنوأبىإجابتهممن

.مخلوقغيرمنزلالله

معصيةغيرفيالأمرولاةطاعةفيبالسنةملتزماالإمامكانفقدذلكومع

)1(:إسحاقبنحنبلذكرفقد،مشهورةذلكفيوالقصة،عليهمالخروجوترك

الإمامإلممابغدادفقهاءمننفرجاء،القرآننحلقالقولأظهرلما)2(الواثق!أن

القرآنبخلقالقوليعنون-وتفاقمفشىقدالأمرهذاإنالفهعبدأبايافقالوا:أحمد،

فقالهذا،منكثرعلىنخافهونحنأظهر،ماأظهروقد،ويفعليفعلالرجلهذا-

فماذا:قالنريد،فيمالنشاوركأتيناكقالوا:تريدبىن؟فماذا:الثهعبدابولهم

قالحتىساعةاللهعبدأبوفناظرهم،وسلطانهبإمرتهنرضىالاقالوا:؟تريدون

عليكم؟المكروهإلىذلكمنصرتمقدأليسالأمر،هذايتملمإنيضركفماذا:لهم

ولا،معكمالمسلمينعصاتشقواولا،طاعةمنيداتخرجواولابقلوبكمالنكرة

واصبروا،تعجلواولا،أمركمعاقبةفيانظروا،المسلمينودماءدماءكمتسفكوا

فاجركم".منيستراحأوبركميسزيححتى

:قال-الواثقعلىالخروجيعني-صوابعندكوهذااللهعبدأبايا:سئلثم

بالصبر)3(.فيهاأمرناالتيالآثارخلافهذالا

)1(

)2(

)3(

،وتلميذهالثه،رحمهأحمدالإمامعمابنعلي،أبوالثسيباني،هلالبنإسحاقبنحنبلهو

)8/268(،بغدادتاريخهـ.انظر:273سنةمات،والتاريخوالحديثالفقهفيعالماوكان

286(.)2/الأعلام(،143)1/الحنابلةطبقات

بنالمهديبنالرشيدهارونبنمحمد)سحاقأبيبالثهالمعتصمبنهارونالخليفةهو

356(./01)النبلاءأعلامسير(،15)14/بغدادتاريخهـ.انظر:232سنةماتمحمد،

76،75،71(.)صأحمدالإماممحنة
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دالعماعلأالصنهأورلمطفص.

أحمد:الإمامعنعبدوسروايةوفي

عليه،اجتمعواالناسكانوقدالمسلمينأئمةمنإمامعلىخرج"ومن

عصىالخارجهذاشقفقد،الغلبةأوبالرضاكان،وجهبأيبالخلافةلهوأقروا

ولا،جاهليةميتةماتالخارجماتف!ن،!الثهرسولعنالآثاروخالفالمسلمين

مبتدعفهوذلكفعلفمن،الناسمنلأحدعليهالخروجولا،السلطانقتاليحل

)1(.!والطريقالسنةكيىعلى

معتقدفيجاءمابعضإلىأشيرولعليجدا،كثيرهذافيالسلفوكلام

للالكائي)2(:والجماعةالسنةأهلاعتقادشرحفيعليهمالثهرضوانالأئمة

ترىحتىكتبتماينفعكلا:شعيب!يافيه:جاءالثورياعتقادففي-

لواءتحتوالصبر،القيامةيومإلىماضوالجهادوفاجر،بركلخلفالصلاة

عدل".أمجارالسلطان

"+البر،المؤمنينوأمراء،للائمةوالطاعةالسمعثمالمديخما:بنعلياعتقادوفي-

واليومبالثهيؤمنلأحديحللا،ورضاهمالناسب!جماع،الخلافةوليومنوالفاجر،

معوالغزو،المؤمنينأميرفهوفاجرآ،أوكانبراإمامعليهإلاليلةيبيتأنالآخر

الحدودوإقامةالفيء،وقسمةيزك،لاوالفاجرالبر،القيامةيومإلىماضالأمراء

لمالسلطانقتاليحل...ولا،ينازعهمولاعليهميطعنأنلأحدليسماضيةللأئمة

السنةةغيرعلىمبتاعفهوذلكعملفمن،الناسمنلأحدعليهالخروجولا

!"ولاالأئمةعلىالخروجنرىؤلا:الرازينحاتموأبيزرعةأبياعتقادوفي

منيداننزعولاأمرنا،-وجلعز-الثهولاهلمنونطيعونسمع،الفتنةفيالقتال

8(.73!ا)صللخلالالسنةانظر:()1

.(ا-51176)1/والجماعةالسنةأهلاعتقادشرحانظر:21(
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!العمامةال!دةاووفطفص
ه

والفرقةةوالخلافالشذوذونتجنب،والجماعةالسنةونضبع،طاعة

ولاجاروا،وإنأمورنا،وولاةأئمتناعلالخروجنرى"ولا:الطحاويوقال

وجلعزالثهطاعةمنطاعتهمونرى،طاعتهممنيداننزعولا.،عليهمندعوا

)11"والمعافاةبالصلاحلهموندعوا،بمعصيةيمامروالمما،فريضة

يرونؤلاالاعتقاد:فيالحديثأصحابلمذهبحكايةالصابونيوقال

والحيفد(.الجورإلىالعدلعنالعدولمنهمرأواوإنعليهمالخروج

فلاوالفضلوالدينالعلمأهل"وأما:تيميةابنالإسلامشيخقالولهذأ

والخروج،وغشهمالأمور،ولاةمعصيةمنعنهالثهنهىفيمالأحديرخصون

قديما،والدينالسنة-أهلعاداتمنعرفقدكما،الوجوهمنبوجهعليهم

)3(.1(غيىهمسيرةومنوحديثا،

أثمةبيانتقدمفيماالسلفرمسلكنهجواالهذينالمتأخرينالعلمأهلومن

طيبة.مباركةالثهبفضلفكانت،العلميةالنهضةهذهحملواالذينالدعوة

بنحمدبنسعدوالشيخ)4(،الشيخآلاللطيفعبدبنمحمدالشيبئيفول

بنمحمدبنعمروالشيخ)1(،العنقريالعزيزعبدبناللهعبدوالشيخ)5(،عتيق

التركي.اللهعبد:تحقيق54(،5-424)2/الطحاويةالعقيدةشرحانظر:(1)

البدر.بدر:تحقيق(،601)صالحديثأصحابعقيدة)2(

ا"(.2)35/تيميةابنفتاوىمجموع)3(

سنةمات،الوهابعبدبنمحمدبنحسنبنالرحمنعبدبناللطيفعبدبنمحمدهو)4(

984(.)3/البسامالثهعبدللشيخترونستةخلالنجدعلماءهـ.انظر:1367

سنةماتالزاهد،الشيخ،العلمالامام،عتيقبنمحمدبنعليبنحمدبنسعدهو)5(

266(.)1/البسامالثهعبدللشيخقرونستةخلالنجدعلماءانظر:.هـ.9134
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دالعماعةالصةأووخطثص.

القولخطربيانفيكتبوهارسالةفيالشيخا!إبراهيمبنمحمدوالشيخ)2(،سليم

ومنبه،التنويهسبقماوالرعيةالراعيحقوقمنفيهوجاءعلم،بلاالثهعلى

العلماءوكلام،النبويةوالأحاديثالقرآنيةالنصوصمنتقدممافهم"إذا:ذلك

عليه،والخروج،منازعتهوتحريمالأمر،لوليوالطاعةالسمعوجوبفي،المحققين

الخروجأنتبين،والجماعةبالإمامةإلالهاانتظاملاوالدنيويةالدينيةالمصالحوأن

ورسولهدئهومشاقةمعصية،غيرهأوبغزوعليهوالافتياتالأمر،وليطاعةعن

الواجب،ببعضالقيامعنقصرف!ن...،والجماعةالسنةأهلعليهلماومخالفة

عنهالأخباربذلكثبتتكماذلك،أجلمنالأمرينازعهأنالرعيةمنلأحدفليس

منفيهعندكمبواحاكفراترواأنإلابالبيعةوالوفاء،والطاعةالسمعبوجوب!!

ذلك.فيالعلنمأهلنقولمنذلكغيرإلى)3(."برهانالثه

أصولمنأصلالمنكرعنوالنهيبالمعروتالأمرلهم.النصححق:الثانيالفرع

المؤمنينواصفاتعالىقال،ويقلويزولالشرويختفيويعمالخيريظهربهالدين

يآلضغزوفيتا!ئىوئتغضاؤلتآءتغضفتمؤآتمؤيتمثؤآتمؤينون):بذلك

)4(.الآيةآثئنكير!غننؤتتقؤن

كان،مكانأيفيالمنكرعنوينهىبالمعروفيأمرالذيهوالصادقفالمؤمن

تقصيرأورآهمنكرلأمرالأمرلولاةالنصيحةمنيبذلهماذلكومن،زمانأيوفي

بذلك:الشرعيةالنصوصتظاهرتوقد،واجببلوغفي

سنةمات،العنقريإبراهيمبنمحمدبنالرحمنعبدبنالعزيزعبدبناللهعبدهو()1

582(.21/البساماللهعبدللشيخقرونستةخلالنجدعلماءانظر:هـ.ا373

اهـ.انظر:362سنةماتالمشهور،العلم،سليمبنحمدبنالثهعبدبنمحمدبنعمرهو)2(

745(.)3/البسامالثهعبدللشيخقرونستةخلالنجدعلماء

2(.59)7/السنيةالدررانظر:)3(

71.الآية،التريةسورة)4(
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دالعماكلةالصنهاووفطثص

ولأئمةولرسولهول!بهلتة:ثاللمن؟قلنا:،النصيحة)الدين:!م!النيقال

لكميرضىللاا،لكمويكرهللاالكميرضىاللة)إن:!وقال()1(.وعامتهمالمسلمين

منكناصحواوانلفرقوا،ولاجميعا،الثهبحبللعتصمواو(نشيئا،بهكشركواولاثعبدوهأن

للمنصوحالخيرإرادة:هيجملةعنبهايعبركلمةوالنصيحةامرع()2(.اقةولاه

له)3(.

له،للمنصوحالقلبعنايةهي:النصيحةتفسيرجماع:العلمأهلبعضوقال

.كانمنكائنا

وحبوعدلهمورشدهمصلاحهم!فحب:المسلمينلأئمةالنصيحةوأما

وجل،عزاللهطاعةفيوالتدين،عليهمالأمةافتراقوكراهة،عليهمالأمةاجتماع

)"(.وجل"عزالثهطاعةفيإعزازهموحب،عليهمالخروجرأىلمنوالبغض

الحق،علىبمعونتهمتكونالمسلمينلأئمة،لنصيحةأنالصلاحابن"وذكر

عليهم،الوثوبومجانبةؤلطفرفقفيوتنبيههمبه،تذكيرهمفيه،وطاعتهم

)5(.ذلك"علىالأغياروحث،بالتوفيقلهموالدعاء

بنسعدوالشيخ،الشيخآلاللطيفعبدبنمحمدالشيخ:الدعوةأئمةويقول

بنمحمدبنعمروالشيخ،العنقريالعزيزعبدبنالثهعبدوالشيخ،عتيقبنحمد

منالأمرولاةمنيقعقدماؤأما:الشيخآلإبراهيمبنمحمدوالشيخ،سليم

.()55رقم،مسلمأخرجه(1)

.1715:رقم،مسلمأخرجه)2(

2(.91)1/والحكمالعلومجامعانظر:)3(

والحكمالعلرموجامع196-496(،)2/للمروزيالصلاةقدرتعظيمانظر:)4(

/1(0.)22-222

224(.ع)مسلمصحبحصيانة)5(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالدماكلةالصنةأووكافطئص
قيها:فالواجبالإسلاممنوالخروجالكفرتوجبلاالتيوالمخالفاتالمعاصي

برفق.الشرعيالوجهعلىمناصحتهم

ومجامعالجالسفيعليهمالتشنيععدممنالصالحالسلفعليهكانماواتباع

.الناس

غلطوهذاالعباد،علىإنكارهالواجبالمنكرإنكارمنذلكأن"واعتقاد

في-الدينالعظامالمفاسدمنعليهيزتبماصاحبهيعلملا،ظاهروجهلفاحش

وأئمةالصالحالسلفطريقةوعرفقلبهالثهنورمنذلكيعرفكماوالدنيا،

)1(."الدين

الإمامرواهما،وخفيةولينبرفقالنصيحةكونمنالأمرهذافيوالأصل

دارصاحبغنم)3(بنعياضجلد:قالوغيره)2(الحضرميشريحطريقمنأحمد

لياليمكثثم،عياضغضبحتىالقؤل،حكيمبنهشاملهفأغلظ،فتحتحين

الني!تسمعالم:لعياضهشامقالثم،إليهفاعتذر)4(حكيمبنهشامفأتاه

(.للناسالدنيافيعذاباأشدهمعذاباالناساشدمن)إن:يقول

رأيتماورأيناسمعتماسمعناقدحكيمبنهشاميا:غنمبنعياضفقال

علانية،لهيبل!فلابأمر،لسلطانينصحأنأراد)من:يقول!الثهرسولتسمعأولم

عليهالذيأدىقدكانوإلا،فذاكمنه،فبلفمانبه،فيخلو،بيدهليأخذولكن

.(092)7/السنيةالدرر:انظر(1)

مات،الثقاتالحديثأعلاممن،المؤذنالحمصيحيوةأبو،الحضرميهانعبنشريحهو)2(

5927(.:)رقمالتهذيبتقريبانظر:هـ.532سنة

الحديبية،قبلأسلم:قيل،الصحابةمن،الفهريشدادأبيبنزهيربنغنمبنعياضهو)3(

الصحابةتمييزفيالإصابةانظر:سمحا.صالحاوكانهـ،52عامبالشاموتوفيوشهدها،

/3(0.)5

أفاضلمن،،الأسدي،القرشيأسدبنخويلدبنحزامبنجكيمبنهشامهو)4(

فيالإصابةانظر:.بأجنادينماتقيلمعه،رجالفيبالمعروفيأمرمهيبا،وكان،الصحابة

571http://www.al-maktabeh.com(.)3/الصحابةتمييز



دالعماعلأال!للأأووثطئص

()1(.له

ه

)2(وائلأبيعنومسلمالبخاريروىهذا:علىالصالحالسلفساروقد

ل!نه-عفانبنعثمانيعنون-فلاناأتيتلو:زيد)3(بنلأسامة)قيل:قالأنه

نأدونالسرفيكلمهإني،أسمعكمأنإلاكلمهلاأنيلزونإنكم:قال،فكلمته

()4(.فتحهمنأولكونلاباباأفتح

والجماعة:السنةأهلمنهجبيانفيالثهرحمهبازبنالعزيزعبدالشيخقال

ذلكلأن؟المنابرعلىذلكوذكرالولاةبعيوبالتشهيرالسلفمنهجمنلاليس

الذيالخروجإلىويفضي،المعروففيوالطاعةالسمعوعدم،الانقلاباتإلىيفضي

،السلطانوبينبينهمفيماالنصيحةالسلفعندالمتبعةالطريقةولكن،ينفعولايضر

الخير.إلىيوجهحتىبهيتصلونالذبنبالعلماءالاتصالأو،إليهوالكتابة

وينكرالخمر،وينكرالزنىفينكر،الفاعلذكردونمنيكونالمنكروإنكار

نأذلكغيرمنمنهاوالتحذيرالمعاصيإنكارويكفي،فعلهمنذكردونمنالربا

1)1(

)2(

)3(

)4(

والطبراني52(،1)2/السنةفيعاصمأبيوابن4(،40)3/مسندهفيأحمدالإمامخرجه

ثقات)رجاله:الهيثميقال.وغيرهم592(،)3/والحاكم367(،)17/الكبيرالمعجمفي

الجنةظلاللاالألبانيالشيخوصححه023(.)5/الزوائدمجمعإ.متصل!!اسناده

/11.)521

التابعين،كبارمن،الأعلامالثقاتمن،الكوفيوائلأبو،الأسديسلمةبنشقيقهو

2832(.:)رقمالتهذيبتقريب.انظر:سنةمائةوله،العزيزعبدبنعمرخلافةفيمات

أيمنأموأمهمحمد،أبايكنىحبه،وابنص!الثهرسولحبالكليحارثةبنزيدبنأسامة

رسولوقبض،المدينةإلىوهاجر،الإسلامفيأسامةولد،ومولاته!اللهرسولحاضنة

جيشعلى!النيأمرهقدوكان،سنةعشرةثماني:وقيلسنة،عرونوله!الثه

بالجرفمعاولةأيامآخرفيمات:فقيل!،بكرأبوفأنفذهينفذ،أنقبلص!فماتعظيم

أعلم.والله،وخمسينأربعسنةوفاتهأنالبرعبدابنورجح،وخمسينتسعأوثمانسنة

الجوزيلابنالصفوةصفة34(،)61/1(،)4/سعدلابنالكبرىالطبقاتانظر:

97(.)1/الأثيرلابنالغابةأسد521(،)1/

98912.)رقم:مسلمصحيح331(،)6/اببخاريصحيح

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالعماكللأال!لهأولكاهطفص
)1(.!حاكمغيرول!حاكملايفعلها،فلانا

الصالحالسلفسطرهمماغيرهاعنغنيةالعلمأهلعنالنقولهذهفيولعل

الباث.هذا.في

27!2(.ص)والرعيةالراعي.حقوقرسالةآخرفيمطبوعة:بازابنللشيخفترىانظر:(1)
http://www.al-maktabeh.com



!الدهاعلأالصنرأووفطئص
!

ا!دسالفصل

وتذبذهمترددهموعدمدينهمعلىثباقم

الدين.علىالظتليالواردةالنصوص:الأولالمبحث

تأتيفتارة،ودينهبربهالمسلمربطفيمتنوعةوالسنةالكتابدلائلجاءتلقد

علىالثباتلزومتبينوتارة،الضالينمنبالتسليةوتارة،الأذىعلىبالصبربالأمر

.والأحداثالظروفكانتمهماالدين

الدين.علىالثباتليالواردةالآيات:الأولالمطلب

وعلا:جلقوله:الدينفيوالثباتالصبرعلىتحثالتيالآياتمن

لكلآلختيينخآءذغمااقؤآقيفتمتتبغؤ،آدقةانركيضآتيتفصقآضم)

إل!قؤئفؤصتخزنثؤ،!:قائلمنعزوقال!)1(.ؤيتقاخاييزغةينكتمتجغقتا

+ص!وعي،ص*س،جصص"

غليكنقصقؤكلا):تعالىوقال!)2(.!الغييصالشييخهؤتجييعايف!اليزة

ؤفيكرىؤقؤجمطةآلخققدهفيؤضآءذفؤاذذي!ئثئمثتاآلزشلاتتآءين

يقاضذزذيصيقآنكتغقزؤتقذ)وجل:عزوقال!)3(.!يفضؤيييمان

يتكيا7ختىتيكؤآغئذ!آلشجلإينينؤكنزللىمجتل!قضئغ!تفوئون

غلتئإنكإليكاوحىيآثلأئقآشتثيمك):سبحانهوقال)4(.!!التقين

.الآياتمنذلكغبرإلى)5(.ئشتتقير!(صيزط

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

48.الآية،المائدةسورة

65.الآية،يونسسورة

5.12الآيةهود،سورة

79-99.الآيةالحجر،سورة

.43الإية،الزخرفسورة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالعماعةالصنةأملكاخطثص
منالسنةفيجاءقدأنهكما:الدينعلىالثبأتليالواردةالأحاديثالثافي:المطلب

ذلك:فمن،عليهوالثبات،الدينفيالصبرعلىتحثالتيوالوقائعالقصص

أسألكإيئ)اللهم:صلاتهفييقولكانوسلمعليهالثهصلىالثهرسولأن-

قلباو(سألكعباددكوحسن.نعمتكشكروأسألكالرشدعلىوالعزيمةالأمرليالظت

لماوأستغفركلعلمماذرمنبكوأعو؟!علمماضرمنوأسألكصادقاو!ناسليما

()1(.تعلم

القلوبمقلب)يا:يقولكانوسلمعليهاللهصلىالبيأنسلمةأموعن-

()2(.دينكعلىقليثبت

الدجالوسلمعليهاللهصلىالثهرسولذكر):قالسمعانبنالنواسوعن-

ذلكعرفإليهرحنافلماالنخلطائفةفيظنناهحتىورفعفيهفخفضغداةذات

ورفعتفيهفخفضتكداةالدجالذكرتالثهرسولياقلنا:شأنكممافقالفينا

فيكموأنايخرجإنعليكماخوقيالدجالغير:فقال،النخلطائفةفيظنناهحتى

علىخليفتيوانثهنفسهحجيجفامرؤفيكمولستيخرجوإندونكمحجيجهفأنا

أذركهفمنقطنبنالعزىبعبدأشبههكأنيطافئةعينهقططشابإنهمسلمكل

يمينافعاثوالعراقالمثمأمبينخلةخارجإنهالكهفسورةفواتحعليهفليقرأمنكم

أربعونقالالأرضفيلبثهوماالثهرسولياقلنافاثبتواالثهعبادياشمالاوعاث

اللهرسولياقلناكأيامكمأيامهوسائركجمعةويومكشهرويومكسنةيوميوما

رسولياقلناقدرهلهاقدروالاقاليومصلاةفيهأتكفيناكسنةالذياليومفذلك

فيدعوهمالقومعلىفيأتيالريحاستدبرتهكالغيثقالالأرضفيإسراعهوماالثه

عليهمفزوحفتنبتوالأرضفتمطرالسماءفيأمرلهويستجيبونبهفيؤمنون

!ط.أوسبنشدادحديثمن(،1287:)رتموالنسائي)9322(،رقمالزمذيأخرجه(1)

3444(*:)رقمجامعبمافيوالترمذي2531(،5:)رقممسندهفيأحمدالإمامأخرجه)2(
http://www.al-maktabeh.com



!العماعةالصةأورخطنص

القوميأتيثمخواصروأمدهضروعاوأسبغهذراكانتماأطولسارحتهم

شيءبأيديهمليبسممحلينفيصبحونعنهمفينصرفقولهعليهفيردونفيدعوهم

ثمالنحلكيعاسيبكنوزهافتتبعهكنوزكأخرجيلهافيقولبالخربةويمرأموالهممن

يدعوهثمالغرضرميةجزلتينفيقطعهبالسيففيضربهشباباممتلئارجلايدعو

فينزلمريمابنالمسيحالثهبعثإذكذلكهوفبينمايضحكوجههويتهللفيقبل

إذاملكينأجنحةعلىكفيهواضعامهرودتينبيندمشقشرقيالبيضاءالمنارةعند

إلانفسهريحيجدبكافريحل+نلاكاللؤلؤجمانمنهتحدررنعه!وإذاقطرطأطأ!رأسه

)1(.الحديث(فيقتلهلدببابيدركهحتىفيطلبهطرفهينتهيحيثينتهيونفسهمات

الأحاديث.منذلكغيرإلمما

5228.:رقم،الساعةوأشراطالفتنكتابفيمسلمأخرجه(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالعماكلهالصرأهلفطئص5-

اكفيالمبحث

الدينعلىالظتفيالسلفعنالواردةالآثار

الدين:علىثباتهمفيالأمثلةأروعلناسجلواقدالصالحالسلفأنكما

فيلهبردةمتوسدوهو!الثهرسولإلىشكوناقال:الأرتبنخبابعن-

لنا.الفهتدعوألا:لةقلنا،الكعبةظل

بالمنشارفيجاءفيه،فيجعلالأرضفيلهيحفرقبلكمفيمنالرجل)كان:قال

الأمرهذاليتمنوالثه،دينهعنذلكيصدهوما،باثنينفيشقرأسهعلىفيوضع

الثه()1(.إلايخافلاموت،حضرإلىصنعاءمنالراكبيسيرحتى

ما:فقلتضجةفسمعتببغدادكنتقال:الأسبغ)2(بنميمونوعن-

يمتحن.حنبلبنأحمدقالوا:هذا؟

الثه.بسم:قالسوطاضربفلمافدخلث

بالثه.إلاءقوةولاحوللا:قال،الثانيضربفلما

مخلؤق.غيرالثهكلامالقرآنقاذ:الثالثضربفلما

)3(.!تتاآللة!تتتاإلائصيتتآلنفل):قالالرابعضربفلما

-)4(
سوطا.وعثمرينتسعهمضرب

)1(

)2(

)3(

)4(

.3416(رقم:،1234)2/صحيحهفيالبخاريأخرجه

،مقبولحجر:ابنالحافظعنهقالجعفر،أبوالنصيي،الفراتبنالأسبغبنميمونهو

29.017:)رقمالتهذيبتقريبانظر:هـ.256سنةمات

.51الاية،التوبةسورة

اآة035)2/الصفوةصفةانظر:
http://www.al-maktabeh.com



!العماعلأال!د4أوو!طئص

فيوكانالقرآنخلقفيالعلماءبامتحانأمر)1(المأمونأنالطبريوذكر

أجمغينفاحملهممخلوقالقرآنإنيقلولمذكرتممنشركهعنيرجعلمومن:كنابه

السيف.علىجميعااحملهمويتوبوايرجعوالمف!ن،المؤمنينأميرعسكرإلى

وابنوالقواريري)3(،)2(،وسجادة،حنبلبنأحمد:همأربعةإلاالقومفأجاب

)5(.المأمونتوفيثمالحديد،فيفشدوا)4(،إبراهيمبنإسحاقفاستدعاهم.نوح

دخل"عندما:قالأنه)6(الرمليسهلبنأحمدبنمحمدبكرأييترجمةوفي-

هـ،623س!نةالقاهرةالجديدةعاصمتهفيواستقرمصرالفاطميالثهلدينالمعز

له؟فقال،دمشقأرضمنالأكواخينزلوكان،الزاهدالنابلسيبكرأباأحضر

الرومفييرميأنوجب،أسهمعشرةالمسلمالرجلمعكانإذاقلت:أنكبلغنا

العباسي،الخليفةالمنصور،جعفرأبيبن،المهديمحمدبنالرشيد،هارونبنالثهعبدهو()1

مات،الكلامأهليجلوكانا،وائل،وعلوم،والعقلياتوالأخبار،والأدبالعلمقرأ

272(.1/)5النبلاءأعلامسير(،1/183)0بغدادتاريخهـ.انظر:218سنة

مات،المحدث،القدوةالامامعلي،أبر،البغدادي،،الحضرميكسيببنحمادبنالحسنهو21(

تهذيب293(،)11/النبلاءأعلامسير592(،)7/بغدادتاريخانظر:هـ.241سنة

272(.)2/التهذيب

الثقاتمن،بغدادنزيل،البصريسعيدأبوالقواريري،مبسرةبنعمربنالثهعبيدهو31(

بغدادتاريخانظر:.سنةوثمانونضوله،الأصحهـعلى235سنةماتالأثبات،

4354(.:)ردمالمهذدبدمردب442(،/1)1النبلاءأعلامسر32(،10/)0

النبلاءأعلامسيرانظر:.العراقعلىالمأموننائب،الخزاعي)براهيمبناسحاقهو)4(

/1(.)287

288(.1/)0النبلاءأعلامسير645(،)8/الطبريتاريخانظر:)5(

المعزيدعلىمقتولاماتنابلبس،.أعيانمن،الرمليبكرأبوطسهلبنأحمدبنمحفدهو)6(

263(.131/عساكرلايندمشقتاريخانظر:.الفاطمي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالعماعهال!نلأأوومطئصه
هذا؟قلتما:فقال،تسعةالشيعةوفي،واحدا.سهما

قلت؟كيف:فقال

فيكمالعاشرةويرميبتسعةيرميكمأنوجبعشرةمعهكانإذا:قلت:قال

الألوهية.وادعيت،الصالحينوقتلتم،الملةغيرتمف!نكمأيضا،

أخرجثم،يرجعفلم،قولهعنليرجعبالسياطوضربباشهاده،المعزفأمر

قال.يتأوهولاالقرآنيقرأوكان،يهوديرجلسلخه،فسئلخ،الثالثاليومفي

عاجلا".فماتبسكينقلبهفطعنت،رحمةلهفداخلتني:اليهودي

.درجات:فقالهذا؟ماسألتهبسلخههمواعندماقال:لهصاحبوحكى

بفلسطين،الرملةمدينةرئيسجليلانبيلاالثهرحمهالنابلسيبكرأبووكان

ثم،بدمشقفأدركوه،الرملةالفاطميوناحتلعندمادمشقإلىهربمحدثا،

)1(.ذكرهسبقكماأميرهإلىأحضروه

الغربدار923،صللمقريزيالكبيرالمقفى245(،)14/الجوزيلابنالمنتظمانظر:)1(

هـ.70114-الإسلامى
http://www.al-maktabeh.com



!العماعلأالصلأأملفحائص
ه

لثاكالمبحث

والجطعةالسنةأهلعندالصحيحةالعقيدةعلىالظتأسباب

أخصمنجعلتالتيالأسبابمنلجملةأتعرضأنالمبحثهذافييحسن

فيا-لتذبذبوعدمالصحيحةالعقيدةعلىالثباتوالجماعةالسنةأهلخصائص

:الأسبابهذهومنهذا،يومناإلىجيلبعدجيلاوذلكذلك

بجميعوإيمانهم.ص!نبيهوسنةالثهبكتابوالجماعةالسنةأهلاعتصام(ولإ:

جملةالنصوصيحميعأخذوابل،النصوصبينيفرقوالموأنهمفيهما،جاءما

وتفصيلا)1(.

والهدىوالباطلالحقبينالفرقان:.خماعتيميةابنالإسلامشيخقال

نأ:والهلاكالشقاوةوطريق،والنجاةالسعادةوطريقوالغيوالرشادوالضلال

يحصلوبه،اتباعهيجبالذيالحقهوكتبهبهوأنزلرسلهبهالثهبعثمايجعل

كلاممنسواهوما،وصدقحقبأنهفيصدق،والإيمانوالعلموالهدىالفرقان

باطل"2(.فهوخالفهدانحق،فهووافقهف!ن،عليهيعرضالناس

فيهنقصلاالذيالحقالمعتقدعلىمشتملانوالسنةالكتابأناعتقادهمثانيا:

ؤاثمضثبينكتمتكثمأكضقثآثتؤتم):تعالىالثهقال.الوجوهمنوجهأيمن

!)3(.؟يئاشقتمآقيلكئمؤزصيمثيغضيئغقيكتم

ولايهوديالأمةهذهمناحدبيسمعلابيدمحمدنفبر)والذي:!النيوقال

الرسلة.هذهمنوالرابعوالثالث،الثانيالفصلالثانيالباب؟البحثفيزيادةانظر()1

.(ا-35136)13/تيميةابنفتاوىمجموع)2(

"3.الاية،المائدةسورة)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماعةال!دةأوومطفص

اكر()1(.أصحابمنكانإلابهارسلتبالذىيؤمنولميموتثمنصرايئ

وفروعه،أصولهالدينجميعبين!الثهرسولن11:تيميةابنالإسلابمشيخقال

وكل،والإيمانالعلمأصولأصلهوالأصلهذاف!ن،وعملهعلمه،وظاهرهباطنه

)2(.وعملا"علمابالحقأولىكاقالأصلبهذااعتصاماأعظمكانمن

والسنة.الكتابإلمماوالجماعةالسنةأهليرجعالنزاعوقوععند:!اك

ؤافيلىآلرشولؤاطيغوأآددةاطيغوأاقئؤأقيآللأينتايها)وجل:عزاللهفال

يآدل!ئؤيئونكنغإنؤآلرشوليآدث!إلىقز؟وةلئتئءفيتترغغق!نينكزآلأثي

)3(.!!يريلأتا7خترؤاخ!نذاللثلأيخيرآثتؤيرؤآ

بلنفسهقبلمنذلكلينش!إحديكنلمالسلفعنالمدونالاعتقادرابعا:

الشرعية.النصوصعلىذلكفييعتمدون

كبرهولمنولاليالاعتقادإليسقائلا:تيميةابنالإسلامشيخوضحهماوهذا

سلفعليهأجمعوما،ص!ورسبرلهوتعالمما،سبحانهالثهعنيؤخذالاعتقادبلمني،

الأحاديثمنوغيرهماومسلمالبخاريأخاديثومن،اللهكتابمنيؤخذ،الأمة

)4(.لماالأمةسلف.عنثبتوما،المعروفة

والثوريكمالكالإسلامسلفواعتقادالشافعي"اعتقادأيضا:وقال

المشايخاعتقادوهو،راهويهبنصاسحاق،حنبلبنوأحمد،المباركوابن،والأوزاعي

الثهعبد؟بز!وسهل،الدارانيسليمانوأبيعياضن،بنكالفضيلبهم(لمقتدى

.153:رقم(،134/)1مسلمأخرجه()1

.(1ا!لاه55/)91تيميةابنفتاوىمجموع)2(

95.الآيةالنساء،سورة)3(

2(.)3/53تيميةابنفتاوىمجموع)4(
http://www.al-maktabeh.com



!العماكلةالصلأأووفطئكل

...الدينأصولفينزاعوأمثالهمالأئمةهؤلاءبينليسف!نه،وغ!يرهم،التستري

بهثطقماوهوب!حسان،لهموالتابعونالصحابةعليهكانماهوهؤلاءواعتقاد

)1(."والسنةالكتاب

)2(.عقولهموصحةالتدنس،منفطرهمسلامةخامساة

الموافقةوالسنةالكتابنصوصتقتضيهبماالسنةاهليعتقدهمافيبقولونفهم

وعقولهم.،لفطرهم

تغد!ينآلرشوليشتا!تيؤتن):تعالىالثهقال)3(.السلفبفهمارتباطهمسادسا:

تجقنتمؤئضلإءتؤلنتائؤلإءآثئؤييإنشييلغثزويتبغآتفذىتةتتينقا

.4(!)!تصيراقيثؤشآ

اعتقادعلىالثابتونهمالسنة!فأهل:والجماعةالسنةأهلواصفاالسجزيقال

عنهمالثهرضيلأنهم!الرسولعنالثهرحمهمالصالحالسلفإليهمنقلهما

إقامةإلىفيهيحتاجأنمنأظهروهذاسنتهمواتباع،آثارهمباقتداءامرناوقد،أئمة

)5(."وجوبهفيمريةلامماواعتقادهابالسنةوالأخذ،برهان

الثه،كتاب؟الطريقهذاسلوكخيرابهاللهارادمنعلامة9الآجري:وقال

أئمةعليهكانوماب!حسان،تبعهمومن!أصحابهوسنن!الثهرسولوسنن

،الثوريوسفيانالأوزاعيمثلالعلماء،منكانماآخرإلىبلدكلفيالمسلمين

علىكانومن،سلامبنوالقاسم،حنبلبنوأحمد،والشافعي،أنسبنومالك

256(.)5/تيميةابنفتاوىمجموع)1(

التمهيد.،الثانئالبابانظر:21(

السابع.الفصلالثانيالبابانظر:)3(

.151الآية،النسادسورة)4(

99(.)صوالدوتالحرفأنكرمنعلىالردفيزبيدأهلإلىالسجزيرسالة)5(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماعلأالصفةأووفطفص.

)1(.العلماء!هؤلاءيذمهمذهبكلومجانبة،طريقتهم.مثل

)2(.البدعأهلطريقةإلىالالتفاتوعدمالاعتقاد،مسائلفيتوسطهمسابعا:

بعتقدونفهم،والفعلالقولوبين،والعملالعلمبيندينهمفيجمعهملامنا:

إليه.والنقربالثهطاعةفيويجتهدون،الصحيحالاعتقاد

)3(.الدينفيوالخصوماتالتلونتركواأنهمتاسعا:

3(.1/15)الشريعة(1)

باكريم.محمدللشيخالسنةأهلوسطيةانظر:)2(

5(.اط305)2/بطةلابنالإبانةانظر:)3(
http://www.al-maktabeh.com



!العماتالصةأووفصفط
!

الطبعالفصل

و!فائهاعقيدقموضوح

والجماعة.السنة(هلعندالعقيدةم!نة:الأولالمبحث

منالأبساسبمنزلةفهي،الدينفيعاليةمكانةالصافيةالإسلاميةللعقيدةإن

!زبئتركيصاتتم)وعلا:جلقال،غيرهعليهيبنىالذيالأصلوبمثابة،البنيان

!)1(.!آلشتآءفيئا!اؤقزغقااضفقاطيتؤك!ثتخرؤطئتة!ضةقتلأآدئة

علماالمؤمنقلبفيثابتأصلهاالإيمانشجرةفكذلك:السعديالشيخقال

والآدابالمرضيةوالأخلاقالصالحوالعملالطيبالكلممنوفرعها،واعتقادا

شجرةتخرجهاالتيوالأقوالالأعمالمنمنهالثهإلممايصعددائماالسماءفيالحس!نة

2(.غبرهقيوينفعالمؤمنبهينتفعماالإيمان

منالأتقياءنفوسفيمنزلتهاسمت،عظيمشأنهاالعقيدةهذهكانتولما

ينطلقشيءكلجعلواحتىقلوبهممنوتمكننت،نفوسهمفيقدرهاوعلاأهلها،

منها.

وفيتعالىاللهتوحيدفيوالعمليالعلميبالجانبالصالح،السلفاهتمولذا

الصحيحالاعتقادإظهارهمخلالمنظهرتالتيالثمواتتلكمومن،دينهم

تعرضبدايتهافيكانت،المعتقدفيتأليفاتظهرتالأهواء،أهلعليهلماالمخالف

الجلداتتحويأصبحتحتىالبابفيالتصنيهفازدادثم،الصافيةالسلفيةالعقيدة

.وقهرهالباطلىورحالحقبيانفيالكبار

عنضلواالناسمنفئا!ظهرتالصحابةمنكثيروذهاب!النيوفاةوبعد

.42الآية،)براهيمسورة(1)

.214ه)صالرحمنالكريمتيسير)2(
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دالعماعةالصنهاوولمطك!.

بهأخبرلماتصديقا،الجادةعنوحادواعنه،كثيرونوانحرفالاعتقادفيالحقمعرفة.

فرقة،وسبعينإحدىعلىاليهود)افترقت:الزمانهذاآخرفيسيكونمماص!الني

ثلاثعلىالأمةهذهوستفترق،فرقةوسبعيناثنتينعلىالنصارىوافترقت

كانمنقال؟الثهرسولياهيمنقيل:،واحدةإلاالنارفيجملهافرقةوسبعين

(.وأصحابياليومعليهأنامامثلعلى

()1(.الجماعة)هي:روايةوفي

وحسنربها،فياعتقادهاصحواحدةفرقةإلاالفرقتلكمنيسلمفلم

كلفيوالجماعةالسنةوأهلهذايومناإلىص!النيعصرومن،دينهافيعملها

الفتن.وانجرفتالفق،ظهرتمهمااعتقادهمعلىثابتونمكان

تعالى.الثهشاءإنيأتيفيماتفصيلمزبدوسيأتي

98.صتخريجهتقدم)1(
http://www.al-maktabeh.com



رالعمأكلةال!ثكأووفطفص
ء

الثافيالمبحث

اللةدينالإسلام

وليصحح،دينهمإلىالناسلردبالإسلامرسلهأرسلوتعالىتباركاللهإن

إليهوالرغبة،وحدهاللهبعبادةأمرواإنماوالسلامالصلاةعليهموالرسل،عقائدهم

سواهديناأحدمنالثهيقبكلاالذيالإسلامهووهذالهم،والطاعة،عليهوالثوكل

11(.شقز!آفيآدت!جمنذآلذيفإن):تعالىلقوله

كلفيللمحظور،وتركاللمأمور.فعلابالطاعةوخدهدثهالاستسلامهوفالإسلام

قائمة.فيهالشريعةكانتومكانزمان

.العامبالمعنىالإسلامهووهذا

شرائعهمكانتحينمسلمينكانواالسابقةالمللىاصحابأنهذاعلىويتفرع

ققاتؤثيئثمق!ن):قومهيخاطبوهونوحعنتعالىقادكما،تنسخلمفائمة

!)2(.آلمشايإنيفأكونانؤايزتآلل!غلقإلااخيرئإناتجريقشاثتكو

ؤليهنتضتزاي!اؤلآجموب،ياإتزهيئمكأنقا):السلامعليهإبراهيمعنوقال

!)3(.!آلئسزيهيانينكأنؤتامشيماخييفاكأت

قغقثيمايآدل!ءاتنغكنغإنيقؤيم):قومهمخاطبنهفيالسلامعليهموسىعنوقال

()4(.!مشييإنكنغإنتؤجمؤأ

ناآتخؤارينإلىاؤختثؤإذ):السلامعليهعيسىأتباعالحوارسعنوقال

.91الآية،عمرانآلسورة(1)

72.الآية،يوذسسورة)2(

67.الآية،عمراناسسورة31(

.84لآيةا،يونسسورة()4
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رالعماعهال!لةأووفطئص

!)1(.!ئشيمونيا"نتاؤآشتهذءاتناقائؤأقيزشولي.بءايئوأ

فل)ئعالما:الثهقال،ص!محمدبشريعةفيختص،الخاصبالمعنىالإسلاموأما

ؤيذالكتةريثريكلآ!آلغايإنزثيق!ؤتضابؤمختائؤئ!يهىضلآتيإن
4ء

!)2(.!آلمش!؟ناوذؤاتأامزلث

ظاهركلهاالأديانعلىمهيمندينهلأنبانباعه،إلا!بعثتهبعدإسلامفلا

ميثقآدئةاخذؤإذ):تعالىقالكلها،السابقةللشرائعناسخةوشريعتهعليها،

لضامضذقزشو،عآةئحثمئرؤجكقيمالمجتنيينءاتتئ!متقآآلنبين

قائؤأإضرىذايكثمغلىؤاخذتثمقياقرزتؤقاكؤتتنصرنهوجيإءتتؤيننتغكتم

!)3(.!آلضنهدينينتغكمؤأتأقآشثهذوأقاؤاقرزتا

غلقريئظهرةلختيآيننؤبيآتفذىزشوتةوازشلآثلأتفؤ):وجلعزوقال

!)4(.ئحفإءآللأيني

بل،مسلماولامؤمنايكنلميتبعهبه،!ولميؤمنفلم!النيرسالةبلغتهفمن

منأحدبييسمحلابيدمحمدنفس)والذي:!النيلقرلالنارأهلمنكافرهو

منكانإلابهأرسلتبالذييؤمنولميموتثمنصرانيولايهوديالأمةهذه

النار()5(.أصحاب

اليهوددينمنتعالىاللهعندمقبولاقائماسواهدينامحمددينمعأنزعمومن

آدث!جمنذآلذيفإن):تعالىالثهلقولمكذبفهوغيرهماأوالنصارىأو

.111الآيةالماثدة،سورة)1(

.162،163الآيتان،الأنعامسورة)2(

81.الآية،عمرانآلسورة)3(

33.الآية،التوبةسورة(41

.153:رقم(،134/)1مسلمأخرجه)5(
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دالدماكلةال!مةأروفطئص

فيؤفؤيتةئقتلققن؟يناآفيشقيمغثزتثتخؤقن):وقوله)1(،!آقيشقنز

!)2(.!آتخنيميرينينآلأيخرة

ؤلآقاتيعوةمشتفيماصزطىقذاؤان):تعالىقولهالأصلهذايبينومما

)3(.!شييلإءغنيكتمقتقردقآلشئلتئ!يغوأ

فيالناسأيهاربكمبه!وصاكمالذيوهذا:ذكرهتعالى"يقولجرير:ابنقال

وأمركم،!غلي!تمزب!ثمخرتمقااتلتغاتؤأهـفل):قولهمن-الآيتينهاتين

قويمايعني)مستقيما(لعبادهارتضاهالذيودينهطريقهيعني،صراطههوبه،بالوفاء

منهاجالأنفسكمواجعلوهبه،فاعملوا:يقول)فاتبعوه(الحقعنبهاعوجاجلا

تركبواولا،سواهطريقاتسلكواولا:يقول(السبلنتبعوا)ولافاتبعوهتسلكونه

وعبادة،والمجوسيةوالنصرانجيةاليهود-،منخلافهدين!تبغواولا،غيرهمنهاجا

:يقول(،سبيلهجمنبكم)فتفزقوضلالاتبدعف!نها،المللمنذلكوغير،الأوثان

)4(.أديانولاولا.طرق،بسبللثهليستالتيالمحدثةالسبلاتبعتمإنبكمفيشتت

.91الآية،عمراناسسورة()1

85.الآية،عمراناسسورة)2(

.153الآية،الأنعامسورة)3(

8(.ملإ7)8/البيان.جامع(41
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دالعماعؤالصةاروهطئصه
لثاكالمبحث

السلفعندووضوحهاالعقيدةصفاءمنجوانب

،!رسولهوسنةالثهكتابمنيعتقدونهفيماانطلقواوالجماعةالسنةأهلإن

نأعلىيدلؤمما:الأصبهانيالسنةقوامبقولولهذاواجتماعا،صفاءذلكفأورثهم

إلمماأولهممنالمصنفةكنبهمجميعطالحتلوأنك،الحقأهلهمالحديثأهل

الديار،فيبينهمماوتباعدوزمانهمبلدانهماختلافمع،وحديثهمقديمهمآخرهم

وتيرةعلىالاعتقادبيانفيوجدتهمالأقطارمنقطرامنهمواحدكلوسكون

فيقولهمفيها،يميلونولاعنها،يحيدونلاطريقةعلىيجرونواحد،ونمط،واحدة

قفنوإن،ماشيءفيتفرقاولااختلافا،فيهمترىلاواحد،ونقلهمواحد،ذلك

عنجاءكأنهوجدتهسلفهمعنونقلوهألسنتهمعلىجرىماجميعجمعتلوبل

ومنهذاأا(.منأبيندليلالحقعلىوهل،واحدلسإنعلىوجرىواحد،قلب

:والاتفاق.الوضوحتبينالتيالمسائلأبرز

.الشركونبذالتوحيدإلىدعاةأنهم-

الشركونبذ،ومدارستهالتوحيدتعليمعلىالناسدعوتهمفييحثونفإنهم

أنواعه.بشتى

.البدعؤنبذالسنةإلىدعاةأنهم-

يدعؤنكلهم-هذايومكإلىالصحابةعهدمنعلبهالسلفاتفقالأصلوهذا

أهلها.منويحذرون،البدعةويردونالسنةإلى

لنفسه،اللهأثبتهماإثباتعلىاتفقواف!نهموالصفاتالأسماءفيوكذلك-

ولاتحريفغيرمن،العليوالصفاتالحسنىا،سماءمنص!رسولهلهأثبتهوما

22(.224-ه)2/المحجةبيانفيالحجة)1(-
http://www.al-maktabeh.com



دالجماكلةالصةأووفطثص
ه

تكييف.ولاتمثيلغيرومننعطيل،

)1(والسنةالكتابعلىبهايستدلالتيالتلقيمصادرفياتفافهموكذلك-

.ا-176(.51)الموالجفاعةالسنةأهلاعتقادشرحانظر:)10(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!العماعهال!للأأملخطئصه
الرابعالمبحث

النفسعلىالسلفعقيدةصفاءأثر

معتقديهانفوسعلىالكبيرالأثرالصافيةالسلفيةللعقيدةأنفيهريبلامما

منهمواحدكليشعربحيث،الاعتقادلهذانفوسهمواطمئنان،الحقعلىالثباتمن

اتئوأةآثذين)وعلا:جلقال،ولذةوفرجوسعادةوأنسوطمأنينة،قلبهفيبراحة

!)1(.!آثففوبتظمإنآلل!يلإثحيرالآآلئ!يدكيرففوئفرؤتفبر

قلوبتجد!ولهذا:السنةأهلقلبفيالطمأنينةهذهواصفاالقيمابنقال

وملائكتهوأفعالهوصفاثهوأسمائهبالثهبالإيمانمطمئنةالسمعيةالأدلةأصحاب

عندالشكلهميعرضنولافيه،يتنازعونولاذلكفييضربونلاالآخرواليوم

والوقوفبالحيرةغيرهمعليهمويشهدون،أنفسهمعلىيشهدونولا،الموت

")2(.والشك

نافع،علمبغيرفيهخاضواالذينالمتكلمينمذهببهذايعرضالقيموابن

".عقالالعقولإقدام)نهاية:أحدهميقولحيث

كلها.المعاهدطفتلقدلعمريالآخر:ويقول

الفكر.أغلوطةيافيك:يقولأو

)3(."أموتعقيدةأيعلىأدري!ما:يقولأو

ابنأن،المتكلمينمذهبوبينالسنةأهلمذهببينالسلفمقارناتومن

28.الآبةالرعد،سورة(1)

74-742(.1)2/المرسلةالصواعق)2(

(.-د166لما742،668،)2/المرسلةالصواعقانظر:)3(
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دالعماكلةالصنةأووهطنص

الكلاموأهلوأئمتهمالحديثأهلالحديثمختلفكتابهأولفيذكرالثهرحمهقنيبة

أئمةوأفعالوأقوالالحديثأئمةووصفوأعمالأقوالذلكبعدذكرثم،وأئمتهم

غيرهموأنوالهدىالحقأهلهمالحديثأهلأنمنصفلكليتبينبحيث،الكلام

)1(.والباطلوالحشووالجهلبالضلالأولى

تجد%نك:الكلامأهلوحال.السنةأهلحالبينالمقارنةفيتيميةابنوقال

وجزما،موضعفيبالقولوجزماقول،إلىقولمنانتقالاالناسكثرالكلامأهل

اليقين.عدمدليلوهذاآخر،موضعفيقائلهوثكفير،بنقيضه

صالحولاعلمائهممنأحديعلمفماوالحديثالسنةأهلوأما:قالثم

وإنذلك،علىصبراالناسأعظمهوبل،واعتقادهقولهعنقطرجععامتهم

ا"لمتقدمين،منوأتباعهمالأنبياءحالوهذه،الفقابأنواعوفتنؤا،المحنبأنواعامتحنوا

منوغيرهم،والتابعينالصحابةمنالأمةهذهوكسلفوئحوهم،الأخدودكأهل

بلاء؟الأمرهذافييصبهلمأحداتغبطواالا:يقولالثهرحمهمالككانحتى،الأئمة

المؤمن.يبتليأنبدلاالثهإن:يقول

والسنةالحديثأهلفيوالاستقرارفالثباتوبالجملة:الإسلامشيخقالثم

اضطراباأعظمالمئفلسفإنبل،والفلسفةالكلاماهلعندهوماأضعافأضعاف

)2(.أالمتكلممنامرهفيوحيرة

)4/53(.تيميةابنفتاوىمجموعانظر:)1(

5(.05-ا)4/تيميةابنفتاوىمجموع)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دالعماعةال!نةأوومطئصه
اكمنالفصل

الكلمةواجتماعالقلوبتأليفعلىالعمل

عليها.والحثبالجماعةالأمرليالواردةالنصوص:الأولالمبحث

المسلمين،بينالترابطعلىتحثالتيالكثيرةالنصوصجاءتلقد

ذلك:فمن،والتقوىالبرعلىبالتعاونوالأمر،بالأخوةوالإحساس

وهيعليها:والحثبالجماعةالأمرليافةىبليالواردةالنصوص:الأولالمطلب

يلي:بمامنهاكتفيالبابهذافيجدةكثيرة

إلاتمولقؤ،ئفايإءخقآللةآتقوأءاقئوأآثلأينتايها):نعالىاللهقال

!)1(.تقرفوأؤلآتجييعاآلل!ئحئليؤآغتصضوأ!مشيئونؤانئم

!)2(.إخؤي!آثئؤيئونإنتا)وعلا:جلوتاد

غيرإلمما!)3(.تغضرأؤلتآءتغضفتمؤاتئؤيتثؤآنئؤيئون):تعالىوقال

ء.الآياتمنذلك

عليها.والحثبالجطعةالأمرليالسنةليالواردةالنصوصالثايئ:المطلب

الأمر:هذايؤكدماالسنةفيجاءقدأنهكما

ولاثعبدوهأنثلاثالكميرضىالله)إنمرفوعا:!ههريرةأبيفعن-

ولاهمنتناصحواوأنتفرقوا،ولاجميعاالثهمحبلتعتصمواؤأن،شيئابهتشركوا

.521الآية،عمرانا!سورة()1

.51الآية،الحجراتسورة)2(

.71ا.لآية،النوبةسورة)3(
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دالعماعةالصلأأورلمطثص
ه

()1(.أمركمالثه

بأصحابي)استوصوا:!الثهرسولقال:قال!هالخطاببنعمروعن-

ناقبلدةبالش!الرجليعجلحقالكدبيفشوثم،يلونهمالذينثميلونهمالذينثمخرا،

معنالشيطلمنالجطعةلليلزمالجنةبحبوحةارادلمنيسألها،انقبلوباليمين،يسألها

()2(.مؤمنلهوسيئتهوساءثهحسنتهسرلهلمنابعد،الالنينومنالواحد،

علىالاجتماعهوالحديثهذافيالجماعةمعنىأنالثهرحمهالشافعيوبين

ماخالفومن،جماعتهملزمفقدالمسلمينجماعةبهتقولبماقالمنوان،الطاعة

بلزومه)3(.أمرالتيجماعتهمخالففقدالمسلمينجماعةبهتقول

النصارىوالترقت،لرقةوسبعينإحدىعلىاليهود)الترقت:الصحيحالحديثوفي-

إلااترفيكلط!رقةوسبعينللاثعلىالأمةهذهوستفترق،لرقةودمبعينالنتينعلى

()4(.وأصحاباليومعليهالامامثلعلىكانمنثال؟الثهرسولياهيمن:قيل،واحدة

الأحاديث.منذلكغيرإلى()5(.الجماعة)هي:روايةوفي

حاجة،غيرمنالمسائلكثرةعنالنهيباب،الأقضيةكتاب،صحيحةفيمسلمأخرجه)1(

.-النوويبشرخ-(51)12/

فيعاصمأبيوابن1،1436/)0صحيحهفيخبانوابن2165،:رقم،الترمذيأخرجه)2(

وأقرهالحاكمصححهوالحديث.3وغيىهم(،10411/)والحاكم8(،مه6:)رقمالسنة

8(.ور6:)رقمالجنةظلالانظر:.والألباني،الذهي

.(474!لأ47)صالرسالة:انظر31(

75.صتخرمجهسبق)4(

98.صتخريجهاتقدم)ه.(
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كلةفىا!طال!نةأووفطثصه

اكفيالمبحث

التفرقذمليالواردةالنصوص

النصوصالأمةشملولمعليهاوالحثالجماعةلزوموجوبأيضايبينومما

هنا.بالذكرجديرةوهيمنه،والتحذيرالتفرقذمفيالواردة

.التفرقفىمليالقرآنليالواردةالنصوص:الأولالمطلب

والوعيد،الافتراقمنالتحذيرجاءتعالىالثهكتابمنكثيرةآياتفي

كأثذينتكوئوأؤلا)وعلا:جلالثهفولهذا:فمن،الجماعةمفارفةمنالشديد

تؤتمغطيوهغذالثثتمؤاؤلبكآتميتثضآء!قاتغل!ينؤآختقفواتقرفوا

إيتيكثمتغذأكقزئموخوففتمآشؤ؟لتآثلأينقا"ماؤخؤهجؤتشؤ3ؤخوهتتتضق

زحميمايقوخوففتمآتتضتآللأينؤاما!تكفرونكنغيضاآثغذاقيتذونوأ

!-!)1(.خلذونيهافنمآلئ!

فيالماضينكالأمميكونواأنالأمةهذهوتعالىتباركالثه)ينهىكثير:ابنقال

الحجةقياممعالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمروتركهمواختلافهمافتراقهم

)2(."عليهم

منالاختلافأهلعلىأشدالثهكتابفيآيةإماالثه:رحمهمالكقالولهذا

يضا):قولهإلىؤخو!ؤتشؤ؟ؤخو!هتتيضىتؤتم):الآيةهذهمنالأهواءأهل

)3(.هذا؟"منأبينكلامفأي:مالكقال،!تكفزونكنغ

آلشئلتتيغوأؤ،قاتيغوةئشتقيماصزققذاؤان):تعالىوقال

)2(

)3(

.1ا-5557الآيات،عمراناسسورة

093(.)1/العظيمالقرآنتفسير

092(.)2/الاعتصامانظر:
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دالعماعلأالصةأ"لهفطثص
ه

)1(.!شييليماءغنديهتمقتقرلق

فييتهثمثشتشتغاؤكأئوأبيتهغقرفوأآلذينإن):وجلعزوقال

+)2(!
.!لثىة

فرقواالذينتعالىيتوعد:الآيةهذهتفسيرفيالثهرحمه)3(سعديابنقال

تفيدلاالتيالأسماء،مننصيبالنفسهأخذوكلفيه،وتفرقواشتتوهأيدينهم

بأن،إيمانهبهايكمللاأو،والجوسية،والنصرانيةكاليهوديةشيئا،دينهفيالإنسان

حالهوكما،منهأولىهوماأو،مثلهوياع،دينهويجعلهشيئا،الشريعةمنيأخذ

منذلكغيرإلىللأمةأ4(.والمفرقينوالضلالالبدعأهلمن،الفرقةأهل

القرآنية.النصوص

الثهرضيعباسابنعن-:التفرقفىمليالسنةليالواودةالنصوص:الثافيالمطلب.

منخرجمنلمنهلليصبر،ثيئااصرهمنكره)من:!ىالثهرسولقال:قالعنهما

()5(.جاهليةميتةماتشبرأنالسلط

.531الآية،لأنعاماسورة(1)

.01،915،يةالأنعامسورة)2(

الشهيرالثه،عبدأبو،سعدياسحمدبنناصربنالثهعبدبنناصربنالرحمنعبدهو)3(

توضيحالبديعةمصنفاتهمنالزاهد،الورع،الأصولي،الفقيه،العلامة،سعديبابن

روضةانظر:هـ.1376سنةماتوغيىهما،الرحمنالكريمتيسير،الشافيةالكافية

علماء921(،)1/القاضيعثمانبنلمحمدالسنينوحرادثنجدعلماءمآثرعنالناظرين

وجهودهسعديبنالرحمنعبدالثخ)3/218(،البسامللشيخقرونثماثيةخلالنجد

ا-62(.أ)صالبدرالعبادالرزاقلعبدالعقيدةتوضيحفي

51(.5)2/الرحمنالكريمتيسير)4(

امورابحدي)سزون:!النيفولباب،الفتنكتابفي،صحيحهفي،البخاريأخرجه)5(

.5357:رقم5(،/)13تنكرونهاإ،
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!العماكلهالصؤأثلهطئكل

يريدواحدرجلعلىجمعوامركمالاكم)من:ص!النييقولآخرحديثوفي-

لاقتلوه()1(.جماعتكميفرقأوعصاكميشقان

منوالتحذيرالجماعةعلىالحثفيوردتالتيالأحاديثمنذلكغيرإلى

.لافزاقا

،دمجتمعوهوالمسلمينأمرفرقمنحكمباب،الإمارةكتابفيمسلمأخرجه()1

.-النوويبشرخ-2(14/)12
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كلةاليماةالصلأأورئصفط
ه

الثالثالمبحث

الكلمةوجمعالقلوبتأليفليالسلفعنالواردةالآثار

جمعفيواجتهدواالجماعةعلىحثتالتيالنصوصالصالحالسلفاتبعوقد

تلكومن،الجاهليةوأمورالعصبياتمنذلكيخالفماكلونبذالحقعلىالناس

الرائعة:الصور

يخطبوهوعليبنالحسنمنبرعند)كنتقال:)1(الحارثبنرياحعن-

ماإني،الناسكرهوإن،دافعلهماإذواقعالفهأمرإنألا:فقالبالمداثن،الناس

قددم،منمحجمةفيهيهراقخردلمنحبةمثقالمحمدأمةمنليأنأحببن

)2(.بجهاتكم!فالحقوايضرنيمماينفعنيماعلمث

عثمانمقتلبعدالناساختلاف)اعتزل:أنه)3(وقاصأبيبنسعدوعن-

أمرمنشيئايعلموهألاأهلهوأمرفيه،وعاشمنعزلمكانفيبئراوحفر،!ه

أرضيت:لهوقالالثهعبدابنهفجاءه،خليفةعلىيتفقوا.حتىالقومبينالخلاف

الخلافة؟فييختلفون!+الثهرسولوأصحابالمنزلبهذاتقيمأنلنفسك

فعلث()4(.بهضربتإذاالكافرمنالمؤمنيعرفبسيفجئتنيإن:لهفقال

التابعين.كبارفييعدثقة،الكوفيالمثنىأبو،النخعيالحارثبنرياحهر()1

.(8391:)رقمالتهذيبتقريبانظر:

)13/263(.عساكرلابندمثقتاريخانظر:)2(

أبو،الزهريكلاببنزهرةبنمنافعبدبنؤهيببنمالكوقاصأبيبنسعدهو)3(

،كثيرةومناقبهالثه،سبيلفيبسهمرميمنوأول،بالجنةالمبشرينالعشرةأحد،إسحاق

.الأقوالمنذلكغيروفيلها55سنةبالعقيقمات،منهموفاةالصثمرةآخروهو

2272(.:)رقمالتهذيبتقريبانظر:

287(.51/2دمشقتاريخفيعساكرابنأخرجه)4(
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كلؤدالعطالفةاملهاثصه
إلىتخرجألاعممر:لابن)1(الحكمبنمروانقال)الأحمر:بنعليوعن-

فيبايعونك؟الشام

.الشامبأهلنقاتلهم:قال؟العراقبأهلنصنعكيف:قال

ففتلقاتلتهمإنيفدكأهلإلاكلهمالناسبايعنيلويسرنيماوالثه:قال

رجل()2(.منهم

ثلاثةالبصريالحسناتيتا!متنة.وقعتالما:قالدينار)3(بنمالكوعن-

تأمرني؟ماسعيدأبايا:أسألهأيام

أفواهمنوأشرببقدميالأرضآخذأنهممتلقدوالله،يجيبنيفلا

()4(.عبادهبينالثهيحكمحتىالبرئةبقلمنوآكلالأنهار،

أبو:وقيل،الملكعبدأبو،الأمويالقرشيأمبةبرالعاصأبيبنالحكمبنمروانهو()1

ومكروشجاعةشبهامةذاوكان،بمكةولد،عفانبنعثمانعمابن،الحكمأبوأوالفاسم،

وبايعه،بالشاموبقيعزلهثم،المدينةامرةمعاويةوولاهعمر.قضاءيتتبعوكان،ودهاء

وماتأشهر،تسعةومصرالشامعلىوبقي،معاويةبنيزيدبنمعاويةوفاةبعدأهلها

35(،51/سعدلابنالطبقاتانظر".وستينخمسسنةرمضانفيبالطاعونوقيلخنقا،

594(.)3/الإصابة476(،)3/النبلاءأعلامسير

.(185)31/دمشقتاريخ)2(

والتنسك،التعبدفيالمثلمضربالزهد،أئمةأحدعى،أبو،البصريديناربنمالكهو31(

ذلك.غيروقبل013!سنةماتالمث!هوردن،الأعلامومن

6475(.:)رقمالتهذيبتقريبانظر:

35(،)24/منظورابنمختصرانظر:)4(
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دالعماكلهالصنةأورفطنص
ه

)1(.المشهورةالأحداثمنذلكغيرإلى

الناسأعظموالحديثالسنةؤأفل:السلفحالبيانفيتيميةابنوقال

والائتلافالاتفاقإلىكانأقربإليهمالطوائفمنكانمنوكلوائتلافا،اتفاقا

أقربأ2(.

وبينالتوحيد،فيوالعملالعلمبينجمعواقدوالجماعةالسنةاهلنجدوهكذا

فيجاءماعلىانتهجوهفيماوسالكونسائرونوأنهم،العقيدةفيوالصفاءالثبات

الاعتقادفيسواءكان،شيءأيفيذلكعنيخرجونلاص!رسولهوسنةالثهكتاب

.العبادةأوالسلوكأو

الجوزيلابنالعزيزعبدبنعمرسيرة(،491)16/الجوزيلابنالمنتظمانظر:()1

22(.)1/رجبلابنالحنابلةطبقاتذيل691،إص

51(.)4/تيميةابنفتاوىمجموع)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


3

-..!

ة،!

http://www.al-maktabeh.com



عه!الجماالسنهأهلخطئص
ه

الخاتفة

فلهالرسالةهذهإتمامعلىوأعاننيوفقنيأنعلىوتعالىسبحانهالثهأحمد

النيهديأتصفحالرسالةهذهمععشتفلقد،وباطنآوظاهرأوأخرآأولأالحمد

الفوائدالنبويالمنهجمنأنهل،بماحسانلهموالتابعين،بعدهمنوصحابتهص!،

نأتعالىالثهأسأل،الطيبةالآثاروالجماعةالسنةأهلخصائصومن،العظيمة

بها.اللهينفعني

يلي:فيماأجملهاعدةأموراالرسالةهذهمناستخلصتوقدهذا

التلقيفيوالجماعةالسنةأهلخصائصمنأنإلى:بحثيفيتوصلت-

علىالاستدلالفيبينهماالتفريقوعدم،والسنةبالكتابالاعتصام:والاستدلأل

وغيرها.الاعتقادمسائل

غيرهم.فهمعلىالسلففهميقدمونوأنهم-

فيفيذلكويبرز،غيرهعندهممعصومفلا،!الرسول.يتبعونوأنهم-

البحث.ثنايافيلذلكنماذجذكرتوقد،والقولوالعملالاعتقاد

بينهم،فيماوالإنصافالعدلعلىالناسأحرصأنهمهذاعننتجومما-

ذلك.فيوالجماعةالسنةأهلضوابطمننماذجذكرتوقد،خصومهمومع

تطبيقإلىيسارعونتجدهمبلوالبراء،الولاءجانبيهملوالمأنهمكما-

.الحياةواقعفيذلك

بالكتابالعملذلكإلىجمعوافإنهم،المتقدمالعلميمنهجهمجانبإلى-

!ح!.المصطفىسنةفيجاءماوفقعلىتعالممادثهوالتعبد،والسنة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


رالجمامكهالسنهأوركصائصه
لهم،الفهقسمبماوالقناعة،والصبربالزهد،متسمونكلههذافيوهم-

الفاضلة.بالأخلاقوالتحلي

فزاهم،الحقعلىالمسلمينكلمةجمععلىمحافظونكلههذامعوهم-

كبيرثباتمع،أمورهمولاةعلىالخروجمنويمنعونالفق،فيالولوجمنيحذرون

النصوصذكرتوقدوصفائها،عقيدتهموضوحتذبذبهم،وعدم،دينهمعلى

العملي.الواقعفيملموسةنماذجمعذلك،فيالواردة

لوجههخالصاهذاعملييجعلأنوتعالمماسبحانهاللهأسألالختاموفي

بذلتأنيوحسي،والمسلمينللإسلامنافعآ!نبيهسنةعلىصوابآ،الكريم

صفاتمنالنقصولكن،والقصورالنقصمنخاليآالعملهذايظهرأنجهدي

كانوما،سبحانهاللهفمنصوابمنفيهاكانفماخطاءآدمابنوكل،البشر

الخطأعنيتجاوزأناللهوأسأل،والشيطاننفسيفمنخطأأونقصمنفيها

.الصالحاتيقبلوأنالزللويعفو

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى

http://www.al-maktabeh.com



دال!ماعهالصنةأهلئص

جعلمرالمصادرواافهرصأ

ه

.15

.11

.12

.13

.14

الكريم.القرآن

السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبد:تأليف.القرآنعلومفيالإتقان

مصر.،القاهرةهـ،1368،حجازيمطبعةهـ(.19ا)ت

بلبانبنعليالدينعلاء:تأليف.حبانابنصحيحتقريبفيالإحسان

الطبعة/الرسالةمؤسسة/الأرناؤوطشعيب:تحقيقهـ(.973)تالفارسي

هـ.4141الثانية

الحلي.دارهـ(.505إتالغزاليحامدأبي:تأليف.الدينعلومإحياء

عليبنمحمد:تأليف.الأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشاد

الطبعةالكتي/دار/إسماعيلمحمدشعبان.تحقيق:اهـ(.255)تالشوكاني

هـ.1314الأولى

الدينناصرمحمد:تأليف.السبيلمنارأحاديبتخريجفيالغليلإرواء

هـ.5014الثانيةالطبعة/الإسلاميالمكتبهـ(/0142)تالألباني

ت)البرعبدابنالثهعبدبنيوسف:تأليف.الأصحابمعرفةفيالاستيعاب

.بيروتصادر/دار/الصحابةتمييزفيالإصابةهامشفيالمطبوعهـ(.463

هـ(.063)تالجزريمحمدبنعليالحسنأبي:تأليف.الغابةاسد

ت)العسقلانيحجربنعليبنأحمد:تأليف.الصحابةتمييزفيالإصابة

.لبنان/بيروتصادر/دارهـ(.852

هـ.938!،ا:ط.العكالرحمنعبدخالد:تأليفالتفسير.أصول

هـ.ا3:693،طالمنار،مكتبة.الزيدانالكريمعبد:تأليف.الدعوةأصول

الزحيلي.وهبةد.:تأليف.الفقهأصول

الشنقيطي.المختارالأمينمخمد:تأليف.بالقرآنالقرآنإيضاحفيالبيانأضواء

.لبنان/بيروت/الكتبعالم

.لبنان/بيروت/المعرفةدار.الشاطيإسحاقأبي:تأليف.الاعتصام
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دالجماعهال!د5أوركطثص

البحرين.التوحيد/مكتبة/سلمانآلحسنمشهور:وتحقيق

،بيروت،الجيلدار.الجوزيةقيمابن:تأليف.العالمينربعنالموقعينإعلام.15

.لبنان

كيلاني،محمد،تحقيق.القيمابن:تأليف.الشيطانمصايدمناللهفانإغاثة.16

مصر.،الحليومطبعةمكتبةشركةنشر:

هـ(.728)تتيميةابن:تأليف.الجحيمأهلمخالفةالمستقيمالصراطاقتضاء170

الأولىالطبعةهـ/ا454/الرياضالرشد/مكتبة/العقلناصرد.:تحقيق

تحقيق:هـ(.463)تالبغداديالخطيب:تأليف.العملالعلماقتضاء180

.لبنان/بيروت/الإسلاميالمكتب/الألباني

اليحصيعياضالقاضي:تأليف.مسلمصحيحبفوائدالمعلمإكمال.91

هـ.9141الوفاء/دار/إسماعيليحيى:تحقيقهـ(.445)ت

تحقيق:.السيوطيالدينجلال:تأليف.الابتداععنوالنهيبالاتباعالأمر020

القيم.ابندار،سلمانحسنمشهور

مجلةمطبوجماتمن.السبتخالد:تأليفالمنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمر210

.البيان

العلمية،الكتبدار.الخلال:تأليفالمنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمر220

.لبنان،بيروت

.لبنان،بيروت.شامةأبو:تأليف.والحوادثالبدعإنكارعلىالباعث230

هـ(/774)تكثيربنعمربنإسماعيلالفداءأبي:تأليف.والنهايةالبداية240

اهـ.554/الأولىالطبعة/لبنان/بيروت/العلميةالكتبدار

الجوني.:تأليف.الفقهأصولفيالبرهان250

،المنارمكتبةنشر:.السكسكي:تأليف.الأديانأهلعقائدمعرفةفيالبرهان260

هـ.ا1،854:ط،لأردنا

الخيربدءفيالنهايةجمعابسمىعليهاومامالهابمعرفةوتحليتهاالنفوسبهجة27.
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دالجماعهالسد5أووخطفص

الجيل/دارهـ(.996)تالأندلسيجمرةأبيبنالثهعبد:تأليف.والغاية

الثالثة.الطبعة/بيروت

قاسم.ابن:جمع.تيميةابنالإسلامشيختأليفم:،الجهميةتلبيسبيان28.

الزبيديالحسينيمرتضىمحمد:تأليف.القاموسجواهرمنالعروستاج92.

.لبنان،بيروت،العربيالزاثإحياءدار،الترزي:تحقيق.هـ(021ه)ت

ت)البغداديا!يبعليبنأحمدبكرأبيالحافظ:تأليفبغداد.تاريخ35.

هـ.9413ولىافي-الطبعة/القاهرة،الخانجيمكتبةهـ(/634

دارهـ(/256)تالبخاريإسماعيلبنمحمد:تأليفالكبير.التاريخ310

.لبنان/بيروت/العلميةالكتب

الفكر/دارالعمروفي/:تحقيقعساكر.ابن:تأليف..دمشقمدينةتاريخ32.

اهـ.417ا/:ط

المباركفوريمحمد:تأليف.الترمذقيجامعشرحالأحوذيتحفة33.

اهـ.574/الثانيةالطبعة/تيميةابنمكتبةأهـ(.353)ت

دارهـ(/748)تالذهيأحمدبنمحمدالدينشمس:تأليف.الحفاظتذكرة34.

الرابعة.الطبعة/العربيالتراثإحياء

.المنورةالمدينةالدار/مكتبة.المروزي:تأليف.لأالصلاةقدرتعظيم35.

516)تالبغويمسعودبنالحسنن:تأليف(.التنزيل)معالمالبغويتفسير36.

هـ.ا604/المعرفةدار/الأولىالطبعة/بيروت/العكخالد:تحقيقهـ(.

ت)كثيربنعمربشإسماعيلالفداءأبي:تأليف.العظيمالقرآنتفسير37.

.الرياض/طيبةهـ.دارا388/بيروت/المعرفة.دارهـ(774

هـ(.852)!العسقلانيحجربنعليبنأحمد:تأليف.التهذيبتقريب38.

الطبعة/الرياض/العاصمةدار/الباكستانيشاغفالأشبالأبي:تحقيق

.لبنان/بيروت/العلميةالكتبداروطبعةاهـ.164الأولمما

العلومدارهـ(/795)تالجوزيابنالفرج:أب!!تأليف.إبليستلبيس93.
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الجماكلةرالعصغهأثلخطئص

.نلبنا/بيروت/الحديثة

عبدابناللهعبدبنيوسف:تأليفوالأسانيد.المعانيمنالموطأفيلماالتمهيد540

/المغربفيالأوقافوزارة،الأساتذةمنمجموعة:تحقيقهـإ.463)تالبر

.القاهرة/تيميةابنمكتبة:توزيع

دارهـ(/676)تالنوويشرفبنيحيى:تأليف.واللغاتالأسماءتهذيب.4ا

.بيروت/العلميةالكتب

ت)المزييوسفالحجاجأبي:تأليف.الرجالأسماءفيالكمالتهذيب.42

السادسةالطبعة/الرسالةمؤسسة/معروفعوادبشار:تحقيقهـ(.742

هـ.1415

الدر:طبع،وغيرهالبجاويعلي:تحقيق.الأزهري:تأليف.اللغةتهذيب.43

مصر.،للتأليفالمصرية

ت)السعديالرحمنعبد:تأليف.المنانكلامتفسيرفيالرحمنالكريمتيسير.44

.لبنان/بيروت/لأالرسالةمؤسسةهـ(/1376

.بيروت/الإسلاميالغربدار.القيرواننيزيدأبيابن:تأليف؟الجامع450

ت)البغداديالخطيبعليبنأحمد:تأليف.الراويأخلاقفيالجامع460

.الرياض/المعارفمكتبة/الطحانمحمود:تحقيقهـ(.468

ت)الطبريجريربنمحمد:تأليف.القرآنآيتأويلفيالبيانجامع.47

هـ.5314/الثانيةالطبعة/بيروت/المعرفةدارهـ(.531

أبي:تحقيقهـ(.463)تالبرعبدابن:تأليف.وفضلهالعلمبيانجامع48.

هـ.ا414الأولمما/ا.لطبعة/الجوزيابندار/الزهيريالأشبال

ت)البيهقيالحسينبنأحمدبكرأبيالحافظ:-تأليف.الإيمانلشعبالجامع940

الأولىالطبعة/السلفيةالدار/الندويأحمدمختار:تحقيقهـ(.458

العلمية.الكتبدار/البسيونيوطبعةاهـ.954

لاشعيب:تحقيقهـ(.97ه)تالحنبليرجبابن:تأليف".والحكمالعلومجامع.ه.
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ه

.51

.52

.53

.54

.55

.56

.57

.58

.95

.65

.61

هـ.ا114/الأولىالطبعة/بيروت/الرسالةمؤسسة/الأرناؤوط

عبدبنالحليمعبدبنأحمد:تأليفانسيح.دينبدللمنالصحيحالجواب

دار/وغيرهالعسكرالعزيزعبد:تحقيقهـ(.)728تيميةابنالسلام

اهـ.144/الأولىالطبعة/الرياض/العاصمة

تحقيق:هـإ.671)تالقرطيأحمدبنمحمد:تأليف.القرآنلأحكامالجامع

هـ.ا184الأولىالطبعة/العربيالكتابدار/المهديالرزاقعبد

ربيعبنمحمدد.:تحقيق.الأصبهانيالسنةقوامتألميف:.المحجةبيانفيالحجة

.الرياض/الرايةدار/وغيره!ادي

اللهعبدبنأحمدنعيمأبي:تأليفالأصفياء.وطبقاتالأولياءحلية

.لبنان/بيروت/العلميةالكتبدارهـ(.043)تالأصبهاني

ابندارالحميد،عبدحسنعلي:تحقيق.الطرطوشي:تأليف.والبدعالحوادث

.لبثان،بيروت،حزم

تحقيق:هـ(.)728تيميةابنالعباسأبي:تأليف.والنقلالعقلتعارضدرء

افيولى.الطبعة/الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة/سالمرشادمحمدد.

المكتب.القاسمبنالرحمنعبد؟جمع.النجديةالأجوبةفيالسنيةالدرر

.لبنان/بيروت/الإسلامي

.لبنان،بيروت.الرمةذوللشاعر.الرمةذيديوان

.بيروت/المعرفةدار.الحنبليرجبابن:تأليف.الحنابلةطبقاتعلى.ذيل

شاكر/أحمدالشيخ:تحقيق.الشافعيإدريسبنمحمدالإمام:تأليف.الرسالة

العنمية.الكتبدار

تأليف:.والصوتالحرفأنكرمنعلىالردفيزبيدأهل"إلىالسجزي.رسالة

الجامعة/العلميالجلسالثه.باعبدباكريممحمدد.:تحقيق.السجزيل!مام

اهـ.413/المنورةبالمدينةالإسلامية
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/بيروت/الإسلاميالمكتب.الجوزيابن:تأليفالتفسير.علمفيالمسيرزاد62.

.لبنان

الدار/مكتبةالفريوائي/الرحمنعبد:تحقيق.الجراحبنوكيع:تأليفالزهد.630

النبوية.المدينة

.لبنانبيروت،الإسلاميالمكتب.عاصمأبيابن:تأليفالزهد.640

.لبنان،بيروت،العليمةالكتبدار.حنبلبنأحمدالإمام:تأليفالزهد.650

ت)الجوفىيةقيمابنالدينشمس:تأليفالعباد.نجيرهديفيالمعادزاد66.

مؤسسة/الأرناؤوطالقادر0وعبدالأرناؤوطشعيب:تحاقيقهـ(.751

هـ.1418الثالثةالطبعة/الرسالة

سيد:تحقيقهـ(.353)تالنسائيشعيببنأحمد:تأليف.الكبرىالسنن670

.لبنان/بيروت/العلميةالكتبدار/كروي

ت)الألبانيالدينناصرمحمد:تأليف.الصحيحةالأحاديثسلسلة68.

هـ.1415/الرياض،المعارفمكتبةاهـ(/425

/بيروت/الإسلاميالمكتب/الألباني:تحقيق.عاصمأبيابن:ءتأليف.السنة960

.لبنان

أحمد:تحقيقهـإ.927إتالترمذيسورةبنمحمد:تأليف.الترمذيسنن7..

.بيروت،العلميةالكتبدارشاكر/

ت)الدارقطنيعمربنجمليالحسنأبيالحافظ:تأليف.الدارقطنيسنن7.ا

.القاهرة/المحاسندار/اليمانيهاشماللهعبد:تحقيق.385(

هـ(.255)تالدارميالرحمنعبدبناللهعبدالحافظ:تأليف.الدارميسنن72.

والإفتاءالعلميةالبجوثلإدارةالعامةالرئاسة/اليمانيهاشمالفهعبد:تحقيق

.الرياض/

السجستانيبن!الأشعثسليمانداودأبيالحافظ:تأليفداود.أبيسنن.73.

هـ.1458/القاهرة،الحديثدارهـ(/275)ت
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.85
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.82

83.

.84

.85

دالجماعةالسنةأثلئص

ماجهابنالقزوينييزيدبنمحمداللهعبدأبيالحافظ:تأليف.ماجهابنسنن

العلمية.الكتبدار/الباقيعبدفؤادمحمد:تحقيقهـ(.275)ت

ت)البيهقيالحسينبناحمدبكرأبيالحافظ:تأليف.الكبرىالسنن

هـ.1414الأولىالطبعة/العلميةالكتبدارهـ(/458

شعيببنأحمدالرحمنعبدأبيالحافظ:تأليف.الصغرىالنسائيسنن

المعرفة.دارهـ(/533)تالنسائي

هـ(.748)تالذهيأحمدبنمحمدالدينشمس:تأليفالنبلاء.أعلامسير

هـ.2514الأولمماالطبعة/الرسالةمؤسسة/الأرناؤوطشعيب:تحقيق

الزاث.دارمكتبة.الجوزيابن:تأليفالعزيز.عبدبنعمرسيرة

.بطالابن:تأليف.البخاريصحيحشرح

النوويشرفبنيحيىالدينمحييزكرياأبي:تأليف.مسلمصحيحشرح

الأولمماالطبعة/القلمدار/مسلمصحيحمعمطبوعهـ(/676)ت

اهـ.574

الحنفيالعزأبيابنمحمدبنعلي:تأليف.الطحاويةالعقيدةشرح

وبتحقيق:.الإسلاميالمكتب/الألبانيالشيخ:تخريجهـ(.743)ت

الرسالة.مؤسسة/الأرناؤوط

شعيب:ثحقيقهـ(.32ا)تالطحاويجعفرأبو:تأليفالآثار.مشكلشرح

هـ.5141الأولمما/الطبعة/الرسالةمؤسسة/الأرناؤوط

القاسمبناللههبة:تأليف.والجماعةالسنةإهلاعتقاد0أصولشرح

.الرياض/طيبةدار/الغامديسعدأحمدد.:تحقيق.اللالكائي

عبدد.:تأليف.العقيدةتوضيحفيوجهودهسعديبنالرحمنعبدابشيخ

الرشد.مكتبةالبدر/العبادالرزاق

أحمد:تحقيقهـ(.393)تالجوهريحمادبنإسماعيل:تأليف.الصحاح

.ام599الرابعةالطبعة/للملايينالعلمدارعطار/الغفورعبد
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والجماكلةال!شهأثلكطثصه
ت)البخاريإسماعيلبنمحمداللهعبدأبي:تأليف.البخاريصحيح86.

الباريفتح-معالمطبوعةوالنسخةهـ.1414/بيروتالفكر/دارهـ(.256

.الرياضمكتبة/الباقيعبدفؤادمحمد:ترقيم-.

اهـ(/425)تالألبانيالدينناصرمحمد:تأليفالصغير.الجامعصحيح87.

هـ.5814الثالثةالطبعة/الإسلاميالمكتب

اهـ(/425)تالألبانيالدينناصرمحمد:تأليف.الترمذيسننصحيح88.

اهـ.584الأولىالطبعة/الإسلاميالمكتب

اهـ(/542)تالألبانيالدينناصرمحمد:تاليفءداود.أبيسننصحيح98.

هـ.9141الأولمماالطبعة/المعارفمكتبة

ابندارهـ(/261)تالقشيريالحجاجبنمسلم:تأليف.مسلمصحيح59.

هـ.1416الأولمماالطبعةحزم/

محمد:تحقيقهـ(.7195الجوزيابنالفرجأبي:تأليف.الصفوةصفة.9ا

هـ.6041/بيروت/المعرفةدار/فاخوري

الإسلامي/الغربدار.الصلاحابنعمروأبي:تأليف.مسلمصحيحصيانة29.

.*لبنان/بيروت

الله/الدخيلعلي:تحقيق.الجوزيةقيمابنالإمام:تأليف.المرسلةالصواعق390

العاصمة.دار

صادر،دارهـ(/2351البصريسعدبنمحمد:تأليف.الكبرىالطبقات490

هـ.ا388/بيروت

الإسلامي/المكتمب/لشيخ/لألبني.ت!ليف..04السنةتخريجفيالجنةظلال.59

عاصم.أبيلابنالسنةمعمطبوع

.بيروت،المعرفةدار.العربيابنبكرأبو:تأليف.الأحوذيعارضة.69

ت)الذهيأحمدبنمحمدالدينشمس:تأليفغبر.منخبرفيالعبر790

اهـ.554الأولمما+الطبعة/العلميةالكتبدار/زغلولمحمد:تحقيقهـ(.748
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!الجماعهال!نةأ!لكحائص

دارهـ(/751)تالقيمابنبكرأبيبنمحمد:تأليف.الصابرينعدة89.

.لبنان/بيروت/العلميةالكتب

عثمانأبيالإسلامشيخ:تأليف.الحديثوأصحابالسلفعقيدة99.

.المنورةالمديثة.الغرباء/مكتبةالبدر/بدر:تحقيق.الصابوني

النهضةمكتبة.البساماللهعبدالشيخ:تأليف.قرونستةخلالنجدعلماء.551

اهـ.893،ا:ط،المكرمةمكة،الحديثة

5ء*هـ،.رتمحمور/لعيني..تأليف.البخاريصحيحشرحالقاريعمدة.101

/البخاريتراجممناسباتومعهإهـ.184/لبنان/بيروتالفكر/دار

العطار.:مراجعةجماجمة/لابن

.وغيرهالسامرائيإبراهيمةتحقيق.الفراهيديأحمدبنالخليل:تأليف.العين2010

دارهـ(/463)تالبغداديالخظيبعليبنأحمد:تأليف.والمتفقهالفقيه5310

.الدمام/الجوزيابن

حجربنعليبنأحمد:تاليف.البخاريصحيحبشرحالباريفتح.401

/الرياندار/الخطيبالدينمحب:إلئحرافهـ(.852)تالعسقلاني

أهـ.574الثالثةالطبعة

تأليف:.العقيدةفيرسائلمجموعضمن،الحمويةبتلخيصالبريةربفتح.ا50

اهـ.454،:اط،الرياض،طيبةدارنشر:.العثيمينصالحبنمحمدالشيخ

ت)آباديالفيروزيعقوببنمحمدالدينمجد:تأليف.المحيطالقاموس6010

اهـ.914السادسةالطبعة/الرسالةمؤسسةهـ(/718

،المصريمجمد:تعليق.الكفويموسىبنأيوبالبقاء:أبوتأليف.الكليات7010

هـ.29141،:ط،الرسالةمؤسسة

هـ(/7119)تمنظوربنكرمبنمحمدالدينجمال:تأليف.العربلسان.ا80

اهـ.414الثالثةالطبعةصادر/دار

.بيروت/المعرفةدار/الفيومي:تأليفالمنير.المصباح9010
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رالجماعهالسفهأثلكصافصه
تإالهيثميبكرأبيبنعليالديننور:تأليفالفواثد.ومنبعالزوائدمجمع.ا51

هـ.8014/بيروت،العلميةالكتبدارهـ(/708

المحسنعبد:زهيرتحقيقهـ(.93ه)تفارسبنأحمد:تأليف.اللغةمجمل.111

هـ.ا454.لبنان//بيروت/الرسالةمؤسسة/سلطان

هـ(/728)تتيميةابنالإسلامشيخ:تأليف.تيميةابنفتاوىمجموع.ا12

هـ.1416/الشريفالمصحفلطباعةفهدالملكمجمع

.المغربفيطبع.عطيةابنالإمام:تأليفالوجيز.المحرر1310

.م8391طبع،لبنانمكتبة.البنانيبطرس:تأليف.المحيطمحيط.ا14

/بيروت/العلميةالكتبدار.تيميةابن:تأليف.المصريةالفتاوىمختصر.151

لبنان.

منظور.ابن:تأليف.دمشقتاريخمختصر.161

بنلمبيمحمد..تأليف.نستعينوإياكنعبدإياكمنازلبينالسالكينمدارج.171

السنةمكتبة/الفقيحامدمحمد:تحقيقهـ،.ء3ا/لقيم!رتلبهر/بن

.القاهرة/المحمدية

اللهعبدبنمحمداللهعبدأبيالحافظ:تأليف.الصحيحينعلىالمستدرك1810

هـ.1411الأولىالطبعة/العلميةالكتبدارهـ(/554)تالحاكم

هـ(/241)تحنبلبنمحمدبنأحمد:تأليف.حنبلبنأحمدالإماممسند.ا91

.بيروتالإسلامني/المكتب

.لبنان/بيروت/المعرفةدار/الطيالسيداودأبو:تأليف.الطيالسيمسند.021

حسين:تحقيقهـ(.703)لفالموصلييعلىأبو:تأليف.يعلئأبيمسند.121

هـ.1241/الأولىالطبعة/الحربيةالثقافةدارأسد/سليم

)ت.اليحصيعياضالقاضي:تأليفالآثار.صحاحعلىالأنوارمشارق.122

.القاهرة/التراثدار.هـ(445

هـ(.21.\)تالصنعانيهمامبنالرزاقعبدالحافظ:تأليف.المصنف1230
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!الجماعهالعصنهأووخطثص

اهـ.534الثانيةالطبعة/الإسلاميالمكتب:الأعظميالرحمنحبيب:تحقيق

دارهـ(/235)تشيبةأبيبنمحمدبناللهعبدالحافظ:تأليف.المصنف1240

هـ.1416الأولمماالطبعة/العلميةالكتب

الحكميأحمدبنحافظ:تأليف.الوصولسلمب!ئمرحالقبولمعارج.125

الدمام/القيمابندارعمر/أبومحمودبنعمر:تحقيقاهـ(.377)ت

هـ.1314/

الخطابيمحمدبنحمدسليمانأبي:تأليفداود.أبيسنشرحالسننمعالم.126

المعرفة.دارشاكر/محمدأحمد:تحقيقهـ(.388)ت

اللهعبدبنسعد:تأليف.البخاريصحيحفيذكرهاالواردالأمكنةمعجم.127

اهـ.914العزيز/عبدالملكدارةمكتبة/جنيدلبن

.القاهرة/الحرميندارهـ(.536)الطبراني:تأليف.الأوسطالمعجم1280

دارهـ(.626أتالحموياللهعبدبنياقوت:تأليف.البلدانمعجم.912

.م5991/لبنان/بيروتصادر/

ت)الطبرانيأحمدبنسليمانالقاسمأبيالحافظ:تأليفالصغير.المعجم0130

العلمية.الكتبدار/عثمانمحمدالرحمنعبد:تحقيقهـ(.036

ت)الطبرانيأحمدبنسليمانالقاسمأبيالحافظ:تأليفالكبير.المعجم1310

!الثانية.الطبعة/السلفيالجيدعبدحمدي:تحقيقهـ(!.365

دار/الباقيعبدفؤادمحمد:تأليف.الكريمالقرآنلألفاظالمفهرسالمعجم1320

الدع!ة.

السلامعبد:تحقيق.فارسأحمدالحسينأبو:تأليف.اللغةمقايي!معجم.133

هـا993الفكر،دار،هارون

المكتبةالعربيبما/اللغةمجمعمنالمؤلفينمنمجموعة:تأليفه.الوسيطالمعجم1340

اهـ.293/الثانيةالطبعة/الإسلامية

الزركشي.الدينبدر:تأليفالمعتبر.1350
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رالجماعهالصلهأووخصافص.

محمد:تحقيق.الأصفهانيالراغب:تأليف.القرآنغريبافيالمفردات1360

.لبنان،بيروت،المعرفةدار،كيلاني

تإالقرطيالعباسأبوةتأليف.مسلمكتابتلخيصنمأشكللماالمفهم1370

اهـ.417كثير/ابندارمستو/الدينمحيي:تحقيق656!(.

-هـ(.728)تتيميةانجنالعباسأبي:تأليفالتفسير.أصولفيمقدمة.138

هـ.5714/الإسلاميالغربدار.المقريزي:تأليفالكبير.المقفى

مصطفى:تحقيقحميد.بنعبد:تأليفحميد.بنعبدمسندمنالمنتخب9130

.العدوي

دار.الجوزيابنالرحمنعبد:تأليف.والملوكالأممتاريخفيالمنتظم5140

العثمانية.المعارف

سالم/رشادمحمدد.:تحقيقهـ(.728)تتيميةابن:تأليف.السنةمنهاج.ا4ا

.الرياض/الإمامجامعةمطبوعات

مكتبة/حسينعليلعثمان:تأليفالاعتقاد.مسائلعلىالاستدلالمنهج.ا42

.الرياضالرشد/

852)تالعسقلانيحجرابنعليبنأحمد؟تأليفالخبر.الخبرموافقة.ا43

السلفي.حمدي:تحقيقهـ(.

محمد:تحقيقهـ(.917)تالأصبحيأنسبنمالكالإمام:تأليفالموطأ.4140

.بيروت،العلميةالكتبدار/الباقيعبدفؤاد

بنأحمدالحافظ:تأليفالأثر.أهلمصطلحفيالفكرنخبةشرحالنظرنزهة.ا45

التراثلإحياءالعلماءمنارةمكتبةهـ(/852)تالعسقلانيحجربنعلي

لإسلامي.ا

بنالمباركالسعاداتأبيالدينمجد:تأليفوالأثر.الحديثغزيبفيالنهاية1460

المكتبة/الطناحيمحمدمحمود:تحقيقهـ(.656)تالأثيربنمحمد

لإسلامية.ا
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الجماكلهفىالسلهأهلخصائص

العلمية/الكتبدار.الوكيلالرحمنعد:تأليف.الصوفيةهيهذه.ا47

.لبنان،بيروت

الراية/دارالثه.باعبدباكريممحمدد.:تأليف،الفرقبينالسنةأهلوسطية.ا48

.ضلرياا

تإخلكانبنمحمدبنأحمد:تأليف.الزمانأبناءوأنباءالأعيانوفيات.914

.بيروتصادر،دار/عباسإحسان:تحقيقهـ(.681
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ه
المؤضهؤصكالتفه!ف

ضوعالمو

...........................................................لمقدمةا

..........................................".....الموضوعاهميةاولا:

.....................................الموضوعاختيارأسباب"لانيا:

...............................................البحثخطة:ثاك

.....................................................وتقديرشكر

......................................وأدلةتعريفات:الأولابىب

..................................الحصائصثعريف:الأولالفصل

.........................لغةالخصائصتعريف:ايأولالمطلب

.-...................اصطلاحاالخصائصتعريف:اكفيالمطلب

........الخصائصفيالتصنيفعنمختصرةنبذة:الثمالثالمطلب

......................................السنةتعريفالثافي:الفصل

............................................السنةتعريف-ا

......................الصحابةكلامفيال!نةلفظورود-ب

........................العلمأهلعندالسنةاصطلاحات-!!

...................................الجماعةتعريف:اكلثالفصل

.........لغةالجماعةتعريف:الأولالمبحث

الجماعهرالصنةأ"له

12

14

17

21

22

000032

45

45
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!الجماعهالسد5أووخطثص

..:مطالبوفيهاصطلاحا،الجماعةتعريف:الثافيالمبحث

............الصحابةجيل.ممعئالجماعة:الأولالمطلب

................العلمأهل.ممعئالجماعة:الثايئالمطلب

وعدمالحقعلىالاجتماع.ممعئالجماعة:الثالثالمطلب

...........الأعظمالسواد.ممعئالجطعة:الرابعالمطلب

منوالعقدالحلأهل.ممعئالجماعةالحامسةالمطلب

.......................الجماعةمعئالسادلرةالمطلب

........ومفهومهاوالجماعةالسنةأهلتعريف:الرابعالفصل

.......والجماعةالسنةبأهلالتسمىفيالأصل:الأولالمبحث

..............والسنةالكتابإلىالرجوع:الأولالمطلب

.........عليهاوالحثالجماعةبلزومالأمر:الثافيالمطلب

..0000000000000001.والجماعةالسنةأهلتعريف:الثافيالمبحث

....والجماعةالسنةلأهلالإضافيالتعريف:الأولالمطلب

.......والجماعةالسنةلأهلاللقىالتعريف:ال!افيالمطلب

................:.والجماعةالسنةأهلمفهوم:اكلثالمبحث

.......والجماعةالسنةبأهلالتسميةنشأة:اييماولالمطلب

.......والجماعةالسنةبأهلالتسميةسبب:اكفيالمطلب

.......والجماعةالس!نةأهلمصطلحمعئ:الئالثالمطلب

......-والجماعةالسنةأهلعندالانتساب:الرابعالمطلب

الفرقة

-ه

000046

،00046

000047

000048

94

05والأمراء

51

000053

54

000054

000055

000057

000057

000058

000063

63

64
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نصخط5
..بالاعتقادوالجماعةالسنةأهلعنايةعننبذة:الخامسالمطلب

......................والجماعةالسنةأهلألقاب:الخامسالفصل

...................................،..الجماعةأهل:الأولالمبحث

...........................................السلفالئالأ:المبحث

.......................اللغةفيالسلفتعريف:الأولالمطلب

000000000000001.....الاصطلاحفيالسلفمفهومالثافي:المطلب

......................................ةللسلفالصحيحالمفهوم-

.........ء..،......-..........إليهوالانتسابالسلفلقبتناقل-

....................................الحديثأهلةالثالثالمبحث

........................................الأثرأهل:الرابعالمبحث

...................................الناجيةالفرقةالحامس:المبحث

................................المنصورةالطائفة:ال!دسالمبحث

.............والجماعةالسنةأهلألقاببينالجمع:السابعالمبحث

..والاشتدلالالتلقيفيوالجماعةالسنةأهلخصائص:الثافيالباب

.........................إجمالاالسلفعندالتلقىمصادرالتمهيد:

......:...............الكريمالقرآن:الأولالمصدر:الأولالمبحث

...........والاصطلاحاللغةفيبالقرآنالتعريف:الأولالمطلب

.................،...وجلعزاللةكلامالقرآن:الثافيالمطلب

عةوالجطال!لهأثل

96

0000075

لا000005

0000077

78

0000078

0000097

0000086

000029!

0000039

59

0000079

101

201

401
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!الجماعهال!د5أووكصائص

..............الكريمالقرآنتفسيرفيالسلفتمنهج:الثالثالمطلب

......................،..............السنة:الثانيالمصدر:الأفىالمبحث

....................................محفوظةتعالىاللهمنوحىالسنة-

...............................الاجماع:الثالثالمصدر:الثالثالمبحث

...................................الإجماعتعريف:الأولالمطلب

..........................الإجماعحجيةعلىالأدلة:الثافيالمطلب

.....................-...............الاجماعمفاد:الثالثالمطلب

................................السلفعندالعقلمترلةالرابم:المبحث

.....................................العقلتعريف:الأولالمطلب

........................................العقلمكانالثايئ:المطلب

..........................السلفعندالعقلمفهوم:الثالثالمطلب

...............والجماعةالسنةأهلعندالعقلمرتبة:الرابعالمطلب

.............................................الفطرة:الخامسالمبحث

....................................الفطرةتعريف:الأولالمطلب

............................السلفعندالفطرةمعئالثافي:المطلب

.............................-والسنةبالكتابالاعتصام:الأولالفصل

.........................!ورسولهاللةطاعةوجوب:الأولالمبحث

ر!ورسولهاللةطاعةوجوبعلىالكتابمنالأدلة:الأولالمطلب

!هرسرلهوطاعةاللةطاعةونجوبعلىالسنةمنالأدلة:اكفيالمطلب

ه

501

8"ا

8"ا

111

111

112

114

115

115

116

117

اافي

121

121

121

125

126

126

127
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الجماعهرالسنهأوودفصائص

0000000000000000000000000128وجوبفيالسلفأقوال.:الثالثالمطلب

00000000000000000000000000013والسنةالكتابإلىالتنازعرد:الثايئالمبحث

00000000000000000000000000134والشةالكتابنصوصدلالة:الثالثالمبحث

136...00000000000000000000000000.....ةالعقليةالشرعيةالدلائلمننماذج-

التفريقوعدموالسنةبال!ب.الأعتقادأصولعلىالاستدلال:الثافيالفصل

015........................................ذلكفيبينهما

0000000000151كلهالدينعلىوالسنةالكتابنصوصاشتمال:الأولالمبحث

0000000415....-.........والسنةالكتابنصوصبجميعالأخذ:اكفيالمبحث

000000000000000157والجماعةالسنةأهلعندللنصوصالتسليم:افمالثالمبحث

162السنةمنوالآحادبالمتواترالاعتقادأصولعلىالاستدلال:اككالفصل

0000000000000000000000000000000000000000162والآحادالمتواتر:الأولالمبحث

00000000000000000000000000000000162لغةالمتواترتعريف:الأولالمطلب

00000000000000000000000000000000000000000000163الآحاد:لأاكالمطلب

000000000000000000000000000000000165العلمالواحدخبرإفادةالظفي:المبحث

000000000167،والأحكامالعقائدفيالصحيحةبالأخبارالعمل:الثالثالمبحث

أصؤلعلىالسليمةوالفطرةالصريحوالعقلالإجماعدلالة:الرابعالفصل

916.............................................دعتقالاا

أ00000000007.-.............الا!عتقادم!بمائلعلىالإجماعدلالة:الأولالمبحث

00000000000000000173الاعتقادمسائكمحلىالصحيحالعقلدلالة:الثافيالمبحث
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والجماعهال!فةأووخصائص

0000000000000000174الصحيحللعقلالصريحالنقلموافقة:الأولالمطلب

00000000000000000000173الاعتقادمسائلفيالعقلمجالات:اكفيالمطلب

00000000000000177الاعتقادمسائلعلىالسليمةالفطرةدلائل:الثاكالمبحث

00000000000000000000000917.بالمت!ظبهوالإيمانبالمحكمالعمل:الخامسالفصل

00000000000000000000000000000000917والمتشابهالمحكمتعريف:الأولالمبحث

0000000000000000000000000917لغةرالتشابهالإحكاممعئ:الأولالمطلب

...............العلمأهلعندوالمتشابهالمحكمتعريف:الثانيالمطلب

........................الكريمالقرأنفيوالمتشابهالمحكم:الثايئالمبحث

....................المتشابهمنيستبرالمعادوالصفاتالأسماءنصوص-

بالمتشابهوالايمانبالمحكمالعملعلىوالسنةالكتابدلالة:الثالثالمبحث

..بالمتشابهوالايمانبالمحكمالعملعلىالكتابدلالة:الأولالمطلب

....بالمتشابهوالايمانبالمحكمالصلعلىالسنةدلالة:الافيالمطلب

..........................التتريللنصوصالتأويلرد:السادسالفصل

.........................................التأويلتعريف:الأولالمبح!

...............والاصطلاحاللغةفيالتأويلتعريف:ا!أولالمطلب

......................الاصطلاحفيالتأويلتعريف:الثافيالمطلب

....،.....................منهاالمرادوفهمالنصوصاتباع:الثايئالمبحث

................المفضلةالقرونأهلالسلففهمتقديم:السابعالفصل

...........النصوصبفهمالناسأولىتبعهمومنالصحابة:الأولالمبح!

!برا

18

18

18

18

18

18

18

18

18

ا!ا

491

491
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خصائص)اله5
.............السلفبفهمالنصوصأخذعلىالأدلةذكر:اكفيالمبحث

...............الحملفبفهمالأخذعلىالنقلدلالة:الأولالمطلب

.............السلفبفهمالأخذعلىالمعقرلدلالة:الثافيالمطلب

........والتطبيقالعملفيوالجماعةالسنةأهلخصائص:الثالثالباب

غررهعندهممعصومفلا!هاللةلرسولالاتباعحصرهم:الأولالفمنل

.......................................الاتباعتعريف:الأولالمبحث

...........................اللغةفيالاتباعتعريف:الأولالمطلب

.....................الكريمالقرآنفيالاتباعمعاني:الثايئالمطلب

.....................الاصطلاحفيالاتباعتعريف:اكلثالمطلب

..............-..-.......................بالاتاعالأمرالثافي:المبحث

.....................ذلكمنونما!جالعملفيالاتباع:الثالثالمبحث

................بالنصوصاقتداءالناسأولالأنبياء:الأولالمطلب

....................العمليالجانبفيالاتباعمزلةالثافي:المطلب

..........فيهالعملىالجانبإبرازمعالاعتقادفيالاتباع:الرابعالمبحث

..........................................التوحيدمظاهرمن:مطلب

..........فيهءالعملىالجانبإبرازمعالقولفيالاتباعاظمس:المبحث

..............ا؟نصارواالمهاجرينمنبالسابقينالاقتداء:الثافيالفصل

...........*.....................إجمالاالصحابةمكانة:الأولالمبحث

............................ةالصحابةعندالاقتداءمترلةالثالأ:المبحث

دالجماعةال!نه

0791

0791

0991

0102

202

0202

0202

0302

0402

0502

0802

02!08

021

214

216

0921

0221

0222

0225
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!الجماعهالعصةأثلخطئص

..........................التابعينعندالاقتداء:الثالثالمبحث

..........أعدائهمنوالبراءاللةلأولياءالولاء:الثالثالفصل

.........................والبراء.الولاءتعريف:الأولالمبحث

..والاصطلاحاللغةفيوالبراءالولاءتعريف:الأولالمطلب

...........................والبراءالولاءحقيقة:الثافيالمبحث

.......سواهممابالبراءةإلاالاسلاميتملا:الأولالمطلب

..........تعالىدئةيكونإنماوالبراءالولاءالثافي:المطلب

صاجامعاداةوالكفرصاحامنالبراءة:افمالثالمطلب

..........................والبراءالولاءحكم:الثاكالمبحث

................المؤمنينموالاةعلىالأدلة:الأولالمطلب

............اللةأعداءمنالبراءةعلىالأدلة:الثافيالمطلب

.......والبراءالولاءفيبالكفارالمتعلقةالأحكام:الرابعالمبحث

......................الكفارموالاةحكم:الأولالمطلب

...............الكفارموالاةصورمنجملةالثايئ:المطلب

....................بالكفارالتشبهحكم:اكلثالمطلب

..................بالكفارالتشبهصورمن:الرابعالمطلب

...................بالكفارالتشبهضابط:الخامسالمطلب

......موالاةفيهليسقيماالكافرمعاملة:السادسالمطلب

................والبدعالمحدثاتمنتحذيرهم:الرابعالفصل

المعصية

ه

232

236

237

237

923

923

923

241

241

243

245

245

246

247

؟924

025

251

253
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خحا5
...........البدعةتعريف:الأولالمبحث

...................اللغةفيالبدعةتعريف:الأولالمطلب

...............الاصطلاحفيالبدعةتعريفالثايئ:المطلب

..................البدعةضابطةالثالثالمطلب

..أهلهامنالسلفوموقفوذمهاالبدعةخطورة:اكيئالمبحث

.......وذمهاالبدعمنالتحذيرعلىالأدلة:الأولألمطلب

..........الدينفيوالاحداثالبدعخطورة:الثانيالمطلب

.................ومراتبهاوأنواعهاالبدعحكم:الثالثالمبحث

...............................البدعحكم:الأولالمطلب

.......................ومراتبهاالبدعأنواع:الثانيالمطب

وسيئة.حسنةإلىالبدجتقسيممنالسلفموقف:الرابعالمبحث

.......-.......والتفريطالإفراطبينتوسطهم:الخامسالفمل

...............................الوسطيةتعريف:الأولالمبحث

....................-..والتفريطالافراطتعريف:الثافيالمبحث

...........+........الأممبينالأمةهذ،وسطية:الثالثالمبحث

..........الفرقبين.والجماعةالسنةأهلوسطية:الرابعالمبحث

.......الاعتقادأبوابقيالحمنةأهلوسطية:الأولالمطلب

والصفاتالأحماءتوحيدفيالسنةأهلوسطية:الثانيالمطلب

..........والصفاتالأسماءترحيدمنللسلفلمخالفينموقف-

دالجماعةال!عنهأ!لئص

.00000000253

00000000253

254

254

00000000257

00000000257

026

00000000263

00000000263

00000000263

00000000265

00000000267

2"67

00000000926

027

00000000278

00000000278

0000000927

028
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!الجماعهالسثهأووخصائص

................................منهجهمنهجومنالأشاعرة-3

..............................-............التمثيلأصحابمذهب-

............................ء...................التمثيلأهلمذهب-

...............................................التأويلأهلمذهب-

..............................................التجهيلاهلمذهب-

..................................عليهمالسلفوردالمفوضةشبهة-

...........المن!كرعنوالنهيبالمعروفبالأمرقيامهم:السادسالفصل

................المنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرحقيقة:الأولالمبحث

...................................المعروفمعئ:الأولالمطلب

.......................................المنكرمبئالثالى:المطلب

...................................الحسبةتعريف:الثالثالمطلب

.................المنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرفضل:الأيئالمبحث

.؟.المنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرمنالمستفادةالجكم:الثالثالمبحث

................المنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرحكم:الرابعالمبحث

..................................المنكرتغييرمراتبالحامس:المبحث

...................الصاعالسلفاحتسابمنصورال!دس:المبحث

=ه

0028

0286

0287

0692

0792

0892

0103

07003

0311

0311

0311

0311

0312

0313

0315

0317

0318

0032
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!الجماكلةالعصةأثلخصائص.ه
00000000322والخلقيةالسلوكيةوالجماعةالسنةأهلخصائصالرإبع:ابىب

0000000000000323...............+والسلركالخلقحسنفضائلبيانالتمهيد:

00000000000000000000000000000000000323الخلقحسنتعريف:الأولالمبحث

...................الخلقحسنفيالراردةالن!صوصبعض:اكفيالمبحث

....................والصحابة!البىعندالخلقحسن:لثاكألمبحث

...............................لألستهمالسلفحفظ:الرابعالمبحث

325

327

033

00000000000000000000000000000334:اظ!المبحث

........................والإنصافالعدلعلىحرصهم:-الأولالفصل

...............................والانصافالعدلتعريف:الأولالمبحث

..................اللغةفيوالانصافالعدلتعريف:الأولالمطلب

......................والسنةالكريمالقرآنفيالعدل:الئايئالمطلب

والعدلالإنصافأهلهموالجماعةالسنةأهلأنبيان:لثاكالمطلب

...........والجماعةالسنةأهلبينفيماوالانصافالعدلاكيئ:المبحث

....................ء....المخالفينمعوالانصافالعدل:اكلثالمبحث

......الانصاففيوالجماعةالسنةأهلضوابطمننماذجالزابع:المبحث

................أخلاقاالناسوأحسنلكشالناسأرحم:اكفي.الفصل

336

337

337

338

341

343

934

355

361

00000000000000000000000000000000000000000316الرحمةتعريف:الأولالمبحث

000000000000000000000000000000362الرحمةفيالواردةالنصوص:اكيئالمبحث

00000000000000000000000000366بالناسرحمتهفيالنبريالمنهج:الثالثالمبحث
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رالجماعةالصعنةأووخطئص

..........................بالناسالسلفرحمةمنصور:الرابعالمبحث

.....الطاعةوملازمةالإدةوكثرةالزهدعلىحرصهم:الثالثالفصل

..........................................الزهدتعريف:،الأولالمبحث

.....+........................الزهدفيالوابىدةالنصوص:الثافيالمبحث

................................الزهدفيالنبويالمنهج:لثاكالمبحث

.................................السلفزهدمنصور:الرابعالمبح!

....................................الزهدأحكاممن:اظمس.المبحث

..............ء............الطاعة-ملاؤمةالعبادةكثرة:السادلعىالمبحث

..........،..............أسباهاومنعالفتنمنتحذيرهم:الرابعالفصل

....................،.....................الفتنةتعريف:الأولالمبحث

......................................الفنمنالتحذيرالئالمأ:المبحث

.....................................الفتنأسبابمنع:اكلثالمبحث

......................الفتنوقوعفيالشرعضوابطمن:الرابعالمبحث

الأمورولاةعلىالخروجومنعهميصيبهمماعلىصبرهماتمس:الفصل

....................والجماعةالسنةأهلعندالصبرمزلة:الأولالمبحث

.........................الأمورولاةعلىالخروجمنعهم:الثافيالمبحث

..................المسلمينأمورولاةواجباتمن:الأولالمطلب

................................الأمرولاةحقوق:اكفيالمطلب

ه

367

37

37

37

38

38

38

93

93

93

س!04

904

041
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كاخصائص
.......وتذبذهمدرددهموعدمدينهمعلىثباقم:السادسالفصل

..............الدينعلىالثباتفيالواردةالنصوص:الأولالمبحث

الدين.علىالثباتفيالسلفعنالواردةالآثاربعضالثافي:المبحث

..............الصحيحةالعقيدةعلىالثباتأسباب:الئالثالمبحث

........................وصفائهاعقيدقموضوح:ال!بعالفمل

..............والجماعةالسنةأهلعندالعقيدةمكانة:الأولالمبحث

...................................اللةدينالإسلام:اكيئالمبحث

....ووضوحهاالموضوعالعقيدةصفاءمنجوانب:الثالثالمبحث

................النفسعلىالسلفعقيدةصفاءأثر:الرابعالمبحث

.......الكلمةواجتماعالقلوبتأليفعلىالعمل:اثامنالفصل

عليهاوالحثبالجماعةالأمرفيالواردةالنصوصبعض:الأولالمبحث

.................التفرقذمفيالواردةالنصوصبعض:الثافيالمبحث

........الكلمةوجمعالقلوبتأليففيالواردةالآثار:اكلثالمبحث

.......................................................الخاتمةم

........................................والمراجعالمصادرسفهر

..............................................الموضوعاتفهرس

!!5

دالجماعهالسفهأوو
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00000426

.....42!

00000433

00000433

+....435

00000438

044

442

0000442

444

00000447
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451

00000465
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